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ABSTRACT 

 

 

This research aims to examine the relationship between dividend policy and 

earning quality. This research use five dividend policy features: dividend paying 

status, dividend size, dividend changes, dividend persistence, and stock 

repurchase. Sample consist of 31 firms listed in IDX from 10 Indonesia’s Biggest 

Conglomerates in year of 2015-2016. The result show that (1) dividend paying 

status, dividend size, and dividend persistence have no significant effect on 

earning quality measured by accrual quality (AAQ) and timeliness; (2) dividend 

changes has a significant negative effect on earning quality measured by accrual 

quality (AAQ) and timeliness; (3) stock repurchase has significantly relationship 

with earning quality measured by accrual quality (AAQ).  

 

Keywords: dividend policy, dividend paying status, dividend size, dividend 

changes, dividend persistence, stock repurchase, earning quality 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen terhadap 

kualitas laba. Kebijakan dividen dibagi ke dalam lima fitur yaitu status pembagian 

dividen, ukuran dividen, persistensi dividen, dan stock repurchase. Sedangkan 

kualitas laba diukur menggunakan proksi kualitas akrual (AAQ) dan timeliness. 

Penelitian ini menggunakan 31 sampel perusahaan yang termasuk dalam 10 

Indonesia’s Biggest Conglomerates yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2015-2016. Berdasarkan hasil regresi data panel dengan menggunakan 

software Eviews 7, ditemukan hasil sebagai berikut: (1) Status Pembagian 

Dividen, Ukuran Dividen, dan Persistensi Dividen tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas laba yang diproksikan dengan kualitas akrual (AAQ) dan 

timeliness; (2) Kenaikan Dividen berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas 

laba yang diproksikan dengan kualitas akrual (AAQ) dan timeliness; (3) Stock 

repurchase berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba yang diproksikan 

dengan kualitas akrual (AAQ) namun tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas laba yang diproksikan dengan timeliness.  

 

 

Kata kunci: kebijakan dividen, status pembagian dividen, ukuran dividen, 

kenaikan dividen, persistensi dividen, stock repurchase, kualitas laba
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan produk dari proses akuntansi berupa 

informasi kuantitatif yang wajib disediakan oleh perusahaan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pihak manajemen kepada pihak eksternal. Salah satu 

parameter laporan keuangan yang sering dijadikan dasar dalam menilai kinerja 

keuangan perusahaan adalah laba. Pentingnya informasi laba dalam laporan 

keuangan menjadikannya target bagi tindakan oportunistik manajemen untuk 

melakukan manajemen laba demi memaksimalkan keuntungannya (Hasty dan 

Herawati, 2017). Oleh sebab itu penelitian terkait konsep  laba yang berkualitas 

dan bebas dari manipulasi menjadi penting. Laba yang berkualitas diharapkan 

dapat membantu stakeholder dalam membuat keputusan yang tepat.  

Selama ini berbagai pihak telah berusaha mendefinisikan kualitas laba 

dalam berbagai sudut pandang. Menurut Sun, Yung, dan Rahman (2014), kualitas 

laba yang rendah dihubungkan dengan adanya abnormal akrual. Sedangkan 

menurut PSAK 2017 terdapat 2 kategori utama yang menggambarkan kualitas 

informasi keuangan yaitu karakteristik kualitatif fundamental (relevansi, 

materialitas, dan representasi tepat) dan karakteristik kualitatif peningkat  

(keterbandingan, keterverifikasian, ketepatwaktuan, dan keterpahaman).
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Sedangkan menurut Kamarudin dan Ismail (2014), pengguna laporan keuangan 

mungkin mendefinisikan  kualitas laba dari ada atau tidaknya manajemen laba.  

Selain definisi dari kualitas laba, faktor-faktor yang selama ini diduga 

dapat mempengaruhi kualitas laba suatu perusahaan juga menjadi sangat penting. 

Selama ini banyak penelitian yang  sudah menguji berbagai faktor yang dianggap 

memiliki pengaruh terhadap kualitas laba. Hasil penelitian mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi kualitas laba akan menjadi bukti empiris yang bernilai bagi 

para pihak eksternal dalam memprediksi kualitas laba suatu perusahaan secara 

lebih tepat.  

Salah satu faktor yang dianggap memiliki pengaruh terhadap kualitas laba 

adalah kebijakan dividen. Kebijakan dividen diartikan sebagai kebijakan yang 

berhubungan dengan pembayaran dividen oleh pihak perusahaan, berupa 

penentuan besarnya dividen yang akan dibagikan dan besarnya saldo yang akan 

ditahan untuk kepentingan perusahaan (Lucyanda dan Lilyana, 2012). Secara 

umum terdapat tiga teori yang dapat menjelasakan hubungan dividen terhadap 

kualitas laba yaitu teori agensi, signalling dan dividend signalling theory, serta 

free cash flow theory. Model dividend signaling tradisional memprediksi bahwa 

dividen membawa informasi tentang laba perusahaan masa depan. Peningkatan 

jumlah dividen membawa sinyal good news sedangkan penurunan jumlah dividen 

membawa sinyal bad news (Tong dan Miao, 2011).   

Terdapat dua argumen utama mengapa kebijakan dividen mampu 

memprediksi kualitas laba perusahaan. Pertama, dividen diduga memiliki peran 
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dalam meminimalisir konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham 

(Febriela dan Veronica, 2014). Di sisi lain investor memiliki kesulitan untuk 

mencegah manajer dalam melakukan penyalahgunaan arus kas. Jensen (1986) 

menyarankan bahwa dividend payout adalah suatu cara untuk menyelesaikan 

masalah keagenan tersebut dengan mengurangi jumlah free cash flow yang bisa 

disalahgunakan oleh manajer. Oleh karena itu, kebijakan pembagian dividen bisa 

menjadi cara untuk meminimalisir tindakan oportunistik tersebut sekaligus 

sebagai sarana pengawasan terhadap tindakan manajer.   

  Kedua, terlalu mahal bagi manajer untuk membagikan dividen dalam 

bentuk kas tanpa adanya arus kas yang memadai. Perusahaan sulit untuk 

membagikan dividen secara persisten bahkan meningkatkan jumlah dividen jika 

perusahaan benar-benar tidak menghasilkan peningkatan laba. Dengan kata lain 

kecil kemungkinan bagi perusahaan membagikan dividen dengan kondisi laba 

yang dimanipulasi (artifisial) (Febriela dan Veronica, 2014).  

Beberapa penelitian telah menguji pengaruh kebijakan dividen dengan 

kualitas laba. Hasil penelitian Skinner dan Soltes (2009) menunjukkan bahwa laba 

perusahaan yang membayar dividen lebih persisten dan kecil kemungkinan untuk 

melaporkan kerugian. Selain itu perusahaan dengan stock repurchase memiliki 

kualitas laba yang cenderung lebih persisten. Tong dan Miao (2011) menyatakan 

bahwa hubungan status pembayaran dividen dan kualitas laba menjadi lebih kuat 

ketika dividend payout lebih besar.   
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Penelitian terkait kebijakan dividen juga pernah dilakukan di Indonesia. 

Penelitian Febriela dan Veronica tahun 2014 menggunakan empat proksi 

kebijakan dividen yaitu ukuran dividen, perubahan dividen, status pembagian 

dividen, dan persistensi dividen. Mereka menyimpulkan bahwa status pembagian 

dividen, perubahan dividen, dan persistensi dividen berpengaruh positif terhadap 

kualitas laba. 

Namun masih terdapat beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 

kebijakan dividen bukan meriupakan faktor yang berpengaruh positif terhadap 

kualitas laba. Sun, Yung, dan Rahman (2014) menunjukkan perusahaan yang 

mengumumkan akan melakukan stock repurchase namun sesungguhnya tidak 

melakukan stock repurchase memiliki kualitas laba yang lebih rendah baik 

sebelum pengumuman dan setelah pengumuman. Skinner dan Soltes (2009) serta 

Tong dan Miao (2011) juga mengatakan bahwa stock repurchase tidak 

memberikan sinyal yang kuat mengenai kualitas laba jika dibandinkan dengan 

dividen tunai. Hussainey dan Eisa (2009) menemukan bahwa kenaikkan dividen 

perusahaan tidak menyampaikan informasi relevan tentang laba masa depan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Hasty dan Herawati (2017) di Indonesia 

menunjukkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap manajemen 

laba yang dapat diartikan bahwa kebijakan dividen justru menurunkan kualitas 

laba perusahaan jika dilihat secara akrual.  

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, maka masih terdapat hasil yang 

inkonsisten serta masih terbatasnya penelitian yang menguji pengaruh kebijakan 

dividen terhadap kualitas laba di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini akan 
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meneliti lebih lanjut tentang hubungan kebijakan dividen terhadap kualitas laba. 

Penelitian ini akan mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Febriela dan 

Veronica pada tahun 2014 yang berjudul “Dividend Payment and Earning 

Quality: Evidence from Indonesia”. Dengan memperhatikan saran dan 

keterbatasan yang ada, penulis memodifikasi penelitian ini dengan menambahkan 

variabel stock repurchase sebagai proksi kebijakan dividen, menambah proksi 

kualitas laba, dan mengganti periode serta objek penelitian dengan 10 Indonesia’s 

Biggest Conglomerates .  

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan dengan cara: (i) menambahkan variabel stock repurchase sebagai 

proksi kebijakan dividen, (ii) menambah proksi timeliness (iii) mengganti periode 

penelitian menjadi tahun 2015-2016, dan (iv) menggunakan 10 Indonesia’s 

Biggest Conglomerates  sebagai objek penelitian.  

Pemilihan objek penelitian tersebut mengikuti saran dan keterbatasan dari 

penelitian yang dilakukan Jurica Lucyanda dan Lilyana (2012) untuk 

mempertimbangkan kategori konglomerasi dalam dividend payout ratio. Menurut  

Rafrini dan Sari (2013), bentuk usaha konglomerasi biasanya merupakan hasil 

dari perkembangan usaha keluarga. Pola kepemilikan keluarga yang 

terkonsentrasi dan pemilik utama yang dominan menyebabkan kebijakan 

pembagian dividen diarahkan agar tidak memberatkan keluarga (Arifin, 2003).  

Perusahaan konglomerat yang memiliki banyak segmen usaha 

(terdiversifikasi) memiliki lebih banyak konflik keagenan dikarenakan semakin 
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kompleksnya pengawasan yang dibutuhkan pada setiap segmen usaha. Oleh sebab 

itu penelitian ini menduga perusahaan konglomerasi memiliki kebijakan dividen 

yang berbeda dan berpegaruh terhadap kualitas labanya. 10 Indonesia’s biggest 

conglomerates diharapkan bisa mewakili perusahaan konglomerat dengan kinerja 

keuangan terbaik sehingga diharapkan bisa mengarahkan kebijakan dividen yang 

lebih baik untuk mengurangi konflik keagenan antara kepemilikan mayoritas 

dengan minoritas.   

 

1.2.Ruang Lingkup Masalah 

Ruang lingkup penelitian memberikan  kedalaman penelitian sehingga 

diharapkan dapat menjelaskan apa yang diteliti dan apa yang tidak diteliti. Ruang 

lingkup masalah pada penelitian ini mencakup sebagai berikut: 

1. Penelitian ini menggunakan kualitas laba sebagai variabel dependen dan 

kebijakan dividen sebagai variabel independen. Variabel kualitas laba 

dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan proksi kualitas akrual 

(AAQ) dan timeliness. Sedangkan kebijakan dividen diukur melalui status 

pembayaran dividen, ukuran dividen, kenaikan dividen, persistensi 

dividen, dan stock repurchase. Alasan peneliti memilih variabel tersebut 

karena masih belum banyak penelitian yang menguji pengaruh kebijakan 

dividen terhadap kualitas laba khususnya di Indonesia. Penulis berharap 

penelitian ini dapat memperkuat hasil-hasil penelitian sebelumnya.  

2. Objek pada penelitian ini adalah 10 Indonesia’s Biggest Conglomerates 

dengan periode penelitian 2015-2016. Alasan peneliti memilih objek 
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penelitian tersebut yaitu sesuai saran dari penelitian yang dilakukan Jurica 

dan Lilyana (2012) untuk mempertimbangkan kategori konglomerasi 

dalam dividend payout ratio. Menurut Rafrini dan Sari (2013), bentuk 

usaha konglomerasi biasanya merupakan hasil dari perkembangan usaha 

keluarga  Pola kepemilikan keluarga yang terkonsentrasi dan pemilik 

utama yang dominan menyebabkan kebijakan pembagian dividen 

diarahkan agar tidak memberatkan keluarga (Arifin, 2003).  

3. Penelitian ini menduga perusahaan konglomerat yang memiliki banyak 

segmen usaha (terdiversifikasi) memiliki lebih banyak konflik keagenan 

dikarenakan semakin kompleksnya pengawasan yang dibutuhkan pada 

setiap segmen usaha. Oleh sebab itu, perusahaan konglomerasi memiliki 

kebijakan dividen yang berbeda dan berpegaruh terhadap kualitas labanya. 

10 Indonesia’s Biggest Conglomerates diharapkan bisa mewakili 

perusahaan konglomerat (perusahaan terdiversifikasi) dengan kinerja 

keuangan terbaik sehingga diharapkan bisa mengarahkan kebijakan 

dividen yang lebih baik untuk mengurangi konflik keagenan antara 

kepemilikan mayoritas dengan minoritas.   

 

1.3. Identifikasi Masalah 

Salah satu parameter laporan keuangan yang sering dijadikan dasar dalam 

menilai kinerja perusahaan adalah laba. Salah satu faktor yang dianggap memiliki 

pengaruh terhadap kualitas laba adalah kebijakan dividen. Dividen dianggap 

mampu memberikan sinyal good news dan bad news dari kualitas laba 
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sesungguhnya. Dividen diduga memiliki peran dalam meminimalisir agency 

conflict antara manajer dan pemegang saham (Febriela dan Veronica, 2014). 

Selain itu, menjadi terlalu mahal bagi Manajer untuk membagikan dividen dalam 

bentuk kas menjadi tanpa adanya cash flow yang memadai. 

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa dividen merupakan sinyal 

yang kuat dalam memprediksi kualitas laba perusahaan. Namun masih terdapat 

penelitian yang menunjukkan bahwa dividen tidak berhubungan dengan kualitas 

laba perusahaan. Skinner dan Soltes (2009) serta Tong dan Miao (2011) 

mengatakan bahwa stock repurchase tidak memberikan sinyal yang kuat 

mengenai kualitas laba jika dibandinkan dengan dividen tunai. Penelitian yang 

dilakukan oleh Hasty dan Herawati (2017) di Indonesia menunjukkan bahwa 

kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap manajemen laba yang dapat 

diartikan bahwa kebijakan dividen justru menurunkan kualitas laba perusahaan 

jika dilihat secara akrual.  Masih adanya hasil penelitian yang inkonsisten dan 

terbatasnya penelitian yang menguji hubungan kebijakan dividen dan kualitas laba 

di Indonesia mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut pengaruh kebijakan 

dividen terhadap kualitas laba.  

1.4. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah status pembagian dividen berpengaruh terhadap kualitas laba 

perusahaan konglomerat?  
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2. Apakah ukuran dividen berpengaruh terhadap kualitas laba perusahaan 

konglomerat 

3. Apakah kenaikan dividen berpengaruh terhadap kualitas laba perusahaan 

konglomerat? 

4. Apakah persistensi dividen berpengaruh terhadap kualitas laba perusahaan 

konglomerat?  

5. Apakah stock repurchase berpengaruh terhadap kualitas laba perusahaan 

konglomerat? 

 

1.5. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembagian dividen 

terhadap kualitas laba.  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran dividen terhadap 

kualitas laba.  

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kenaikan dividen terhadap 

kualitas laba.  

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persistensi dividen terhadap 

kualitas laba.  

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh stock repurchase terhadap 

kualitas laba.  
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1.6. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan memberikan bukti yang kuat kepada 

perusahaan terkait  kebijakan dividen apa yang dapat memberikan 

sinyal good news terkait kualitas laba bagi para stakeholder.  

2. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar bagi para investor 

dalam mengevaluasi kualitas laba melalui kebijakan dividen 

perusahaan sehingga membantu dalam membuat keputusan terkait 

investasinya.  

3. Bagi Regulator 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

regulator terkait pengawasan dan penyusunan regulasi sehubungan 

dengan kebijakan dividen dan kualitas laba perusahaan.  

4. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan literatu-literatur di bidang akuntansi khususnya 

akuntansi keuangan dengan cara: (i) menambahkan variabel stock 

repurchase sebagai proksi kebijakan dividen, (ii) menambah proksi 

timeliness, (iii) mengganti periode penelitian menjadi tahun 2015-
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2016, dan (iv) menggunakan 10 Indonesia’s Biggest Conglomerates 

sebagai objek penelitian.  

. 

1.7. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika 

sebagai berikut: 

 

Bab I: Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang pengaruh Kebijakan Dividen 

terhadap Kualitas Laba. Selain itu, bab ini juga menjelaskan tentang ruang 

lingkup masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, 

tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.   

 

Bab II:  Landasan Teori, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang melandasi hubungan Kebijakan 

Dividen dengan Kualitas Laba. Selain itu dijelaskan pula tentang  hasil penelitian 

terdahulu yang relevan dengan materi bahasan pada penelitian ini. Berdasarkan 

landasan teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya, maka selanjutnya dijelaskan 

tentang  kerangka penelitian dan pengembangan hipotesis.  

 

Bab III: Metodologi Penelitian 

Bab ini menguraikan objek penelitian, desain penelitian, dan metode 

pengambilan sampel. Selain itu, bab ini juga menjelaskan tentang variabel dan 
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operasional variabel, teknik pengolahan dan analisis data. Selanjutnya dijelaskan 

pula teknik pengujian hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini.  

 

Bab IV: Analisis dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian serta analisis dan 

pembahasan hasil penelitian. Bab ini juga menjelaskan implikasi manajerial dari 

penelitian ini.  

 

Bab V: Kesimpulan, Saran, dan Keterbatasan 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang mencakup penyajian singkat 

dari pembahasan. Selain itu, dijelaskan pula mengenai saran dan keterbatasan 

yang bisa menjadi bahan perbaikan dan pengembangan bagi penelitian 

selanjutnya.
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BAB II 

LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Kebijakan Dividen 

Baker (2009:3) menjelaskan bahwa keputusan manajer keuangan 

perusahaan terbagi ke dalam dua kategori yaitu, keputusan investasi dan 

keputusan pendanaan (Baker dan Powel, 2005). Keputusan Investasi melibatkan 

penentuan jenis dan jumlah aset yang perusahaan inginkan untuk ditahan, 

merefleksikan sisi sebelah kiri dari neraca. Keputusan pendanaan berrfokus pada 

akuisisi dana dalam bentuk hutang dan ekuitas (modal) untuk mendukung 

aktivitas operasi dan investasi perusahaan. Sisi sebelah kanan dari neraca 

perusahaan merefleksikan sumber pendanaan tersebut.  

Keputusan dividen, yang ditetapkan oleh kebijakan dividen perusahaan, 

adalah suatu bentuk keputusan pendanaan yang mempengaruhi jumlah laba yang 

perusahaan distribusikan ke pemegang saham dan jumlah yang ditahan untuk 

diinvestasikan kembali. Kebijakan dividen merujuk pada payout policy di mana 

perusahaan ikuti dalam menentukan ukuran dan pola distribusi kas kepada 

pemegang saham dalam suatu periode. Dewan direksi perusahaan, dengan 

masukan dari manajemen senior, menetapkan kebijakan dividen perusahaan.  

Dalam kondisi yang nyata, menetapkan payout policy yang tepat sering 

melibatkan suatu pilihan yang sulit karena kebutuhan untuk menyeimbangkan  

konflik potensial. Membayar dividen mempengaruhi baik kekayaan pemegang
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saham dan kemampuan perusahaan untuk menahan laba guna memanfaatkan 

kesempatan untuk tumbuh. Karena investasi, pendanaan, dan keputusan dividen 

saling terkait (Pruitt and Gitman, 1991), manajemen tidak dapat 

mempertimbangkan kebijakan dividen dengan pemisahan dari keputusan lainnya. 

Jika suatu perusahaan memutuskan untuk meningkatkan dividen yang dibagikan, 

hal itu akan menyisakan sedikit dana yang ditahan untuk tujuan investasi, yang 

mana akan memaksa perusahaan untuk ke pasar modal untuk meningkatkan dana. 

Dalam praktik, banyak manajer perusahaan berhati-hati dalam 

mempertimbangkan pilihan kebijakan dividen karena mereka percaya keputusan 

tersebut akan mempengaruhi nilai perusahaan dan kekayaan pemegang saham 

(Baker, Farrelly, and Edelman, 1985; Baker and Powell, 1999). Selain itu, banyak 

investor memandang penting kebijakan dividen, karena mereka mensuplai kas ke 

perusahaan dengan ekspektasi menerima kas sebagai imbalannya.  

Aspek utama dalam kebijakan dividen perusahaan adalah menentukan 

alokasi laba yang tepat antara pembayaran dividen dengan penambahan laba 

ditahan perusahaan (Ambharawati dan Stefanus, 2014). Dividen merupakan 

bagian dari laba atau earning yang dibagikan perusahaan kepada pemiliknya baik 

dalam bentuk kas maupun dalam bentuk lainnya (Ross et al, 2008).  Kebijakan 

dividen bukan merupakan beban bagi perusahaan melainkan sharing asset 

perusahaan kepada pemegang saham (Budianto dan Payamta, 2014). Dividen 

membantu mengurangi biaya agensi yang dihubungkan dengan pemisahan 

kepemilikan dan kontrol (Jensen and Meckling, 1976; Rozeff, 1982; Easterbrook, 

1984; Jensen, 1986). 
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Terdapat berbagai jenis dividen yang dibagikan kepada pemegang saham 

seperti cash dividend, stock repurchase, stock dividend, dan stock split (Ross et al, 

2008). Namun dividen tunai (cash dividend) merupakan jenis pembagian dividen 

yang paling umum dibagikan ke para pemegang saham. Dalam penelitian ini 

kebijakan dividen yang dimaksud adalah dalam bentuk dividen tunai (cash 

dividend) dan stock repurchase. Alasan pengguanaan cash dividend yaitu saat 

terjadi pembagian dividen tunai ada keterlibatan arus kas sehingga lebih mampu 

mempengaruhi dan menggambarkan kualitas laba perusahaan yang sesungguhnya. 

Sedangkan, stock repurchase juga digunakan dalam penelitian ini karena stock 

repurchase dan cash dividend merupakan mekanisme utama dari perusahaan yang 

mendistribusikan kas ke pemegang saham.  Jenis dividen lain tidak digunakan 

dalam penelitian ini karena kurang persisten (Francis et al, 2004). Sebagai contoh, 

stock dividend tidak bisa dijadikan indikator kualitas laba karena perusahaan bisa 

saja membagikan stock dividend dengan kondisi laba artifisial (Febriela dan 

Veronica, 2014). 

2.1.2. Teori-Teori dalam Kebijakan Dividen 

2.2.2.1 Teori Agensi  

Hubungan agensi adalah kontrak antara satu orang atau lebih (prinsipal) 

dengan menyewa orang lain (agen) untuk melakukan sejumlah jasa atas 

kepentingan mereka yang melibatkan penyerahan wewenang terhadap 

pengambilan keputusan terhadap agen (Jensen dan Meckling, 1976). Teori agensi 

Pengaruh Kebijakan Dividen..., Ni Gusti Ayu Erica Bhuwana, Ak.-Ibs, 2018



16 
 

 
Indonesia Banking School 

merupakan model yang digunakan untuk menjelaskan konflik yang terjadi antara 

pihak manajemen (agent) dan pemilik perusahaan (principle).  

Masalah keagenan yang timbul adalah masalah yang mendorong agen 

untuk bersikap seolah-olah ia sedang memaksimalkan prinsip kesejahteraan. Jika 

agen dan prinsipal berupaya memaksimalkan utilitasnya masing-masing, serta 

memiliki keinginan dan motivasi yang berbeda, maka ada alasan untuk percaya 

bahwa agen (manajemen) tidak selalu bertindak sesuai keinginan prinsipal (Jensen 

dan Meckling, 1976). Akibatnya, prinsipal selaku pemilik perusahaan menjadi 

pihak yang menanggung risiko dalam pengambilan keputusan yang salah. Agency 

theory tidak serta merta menggambarkan hubungan yang harmonis antara 

prinsipal dan agen. Hubungan yang tidak harmonis tersebut dapat menimbulkan 

agency cost. Salah satu bentuk agency cost adalah penggunaan uang kas 

perusahaan oleh manajer untuk keuntungan pribadi mereka. 

Teori keagenan dapat pula menjelaskan peran dividen dalam mengurangi 

agency cost. Dividen membantu mengurangi biaya agensi yang dihubungkan 

dengan pemisahan kepemilikan dan kontrol (Jensen and Meckling, 1976; Rozeff, 

1982; Easterbrook, 1984; Jensen, 1986). Easterrbook (1984) menyatakan bahwa 

dividen memainkan peranan penting dalam mengurangi biaya keagenan dengan 

memfasilitasi pasar modal untuk mengawasi aksi dan kinerja manajemen. Dividen 

meningkatkan kemungkinan manajer untuk mencari pendanaan eksternal 

sehinggal akan ada pengawasan secara ketat oleh pihak bank, pasar modal, dan 

penyedia modal (Sirait dan Siregar, 2014). Meningkatnya pengawasan terhadap 

perusahaan akan menyebabkan manajer lebih sulit untuk melakukan tindakan-
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tindakan yang dapat merugikan perusahaan sehingga informasi laba yang 

dilaporkan menjadi lebih reliabel. 

 

2.2.2.2 Signalling Theory dan Dividend Signalling Theory  

Godfrey  et  al.  (2010:374)  mengatakan  teori  sinyal  berbicara  

mengenai  manajer   yang   menggunakan   akun-akun   dalam   laporan   

keuangan   untuk memberikan tanda atau sinyal harapan dan tujuan masa depan. 

Dalam perspektif ini, manajer sukarela memberikan informasi kepada investor 

untuk membantu pengambilan keputusan mereka. Signalling theory merupakan 

sinyal yang baik untuk stakeholder dalam pengambilan keputusan dimasa yang 

akan datang. Contohnya yaitu peningkatan laba bersih dari tahun ke tahun untuk 

dapat menjadi prospek yang baik dimasa yang akan datang, sedangkan adanya 

cadangan kerugian piutang yang semakin banyak dapat menjadi sinyal adanya 

gangguan yaitu pendapatan berkurang. 

Menurut teori ini,  jika  manajer  mengharapkan  suatu  tingkat 

pertumbuhan  perusahaan  yang tinggi di  masa depan,  mereka akan  berusaha  

memberikan sinyal  itu terhadap investor  melalui  akun-akun.  Manajer  dari  

perusahaan  lain  yang  memiliki kinerja    yang  baik  akan  memiliki  insentif  

yang  sama,  dan  manajer  dari perusahaan dengan kinerja rata-rata akan memiliki 

insentif untuk melaporkan berita positif sehingga mereka tidak dianggap 

berkinerja buruk. Manajer dari perusahaan  dengan  kinerja  buruk  umumnya  

akan  berinisiatif  untuk  tidak melaporkannya,   tetapi   mereka   juga   memilki 

Pengaruh Kebijakan Dividen..., Ni Gusti Ayu Erica Bhuwana, Ak.-Ibs, 2018



18 
 

 
Indonesia Banking School 

insentif untuk   melaporkan kinerja  buruknya  untuk  mempertahankan  

kredibilitas  dalam  pasar  saham.  

Battacharrya (1979) mengungkapkan teori dividen sebagai informasi atas 

laba. Teori ini merupakan dasar dari dividend signalling theory. Selain itu, Miller 

dan Rock (1985) dan John dan Williams (1985) juga memberikan bukti bahwa 

dividen digunakan oleh perusahaan sebagai alat signalling kepada para pemegang 

saham. Perusahaan yang memiliki kinerja yang baik menggunakan dividen 

sebagai salah satu signalling device yang terpercaya dan sulit ditiru oleh 

perusahaan yang kinerjanya lemah. Perusahaan yang berkinerja lemah sulit untuk 

menggunakan dividen sebagai signalling device.  Hal tersebut disebabkan karena 

perusahaan yang berkinerja lemah cenderung mengalami penurunan laba sehingga 

sulit bagi mereka untuk membagikan dividen kepada pemegang saham. Oleh 

sebab itu, investor akan memahami sinyal yang diberkan perusahaan melalui 

dividen dan investor akan memberikan nilai yang tinggi bagi perusahaan yang 

membagikan dividen yang tinggi. Malkiel (2003) menyatakan dividen akan 

memberikan sinyal yang kuat kepada investor tentang  kekuatan finansial dan 

kredibilitas laba yang dilaporkan. Sehingga dividen dianggap dapat memberikan 

gambaran apakah perusahaan memiliki laba yang berkualitas atau tidak. 

2.2.2.3. Teori Free Cash Flow  

Versi modern dari model free cash flow mengasumsikan bahwa 

perusahaan membayar dividen untuk mengatasi masalah keagenan yang berasal 

dari pemisahan kepemilikan dan kontrol dalam perusahaan besar dengan 
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kepemilikan yang terkonsentrasi. Pada beberapa perusahaan, kebanyakan investor 

kekurangan kemampuan atau insentif untuk mengawasi dan mengontrol semua 

aktivitas manajerial. Dalam ketidakberadaan kontrak yang lengkap, manajer 

memiliki insentif untuk terlibat dalam aktivitas yang mungkin bukan merupakan 

kepentingan terbaik investor.  

Satu manifestasi hal tersebut adalah ketika manajer memiliki banyak arus 

kas tetapi terbatasnya kesempatan investasi untuk dana tersebut. Richardson 

(2006) menunjukkan bahwa investasi yang berlebihan terjadi pada perusahaan 

dengan tingkat free cash flow tertinggi. Manajer yang mementingkan kepentingan 

pribadi akan memiliki insentif untuk menginvestasikan kelebihan kas dalam 

aktivitas yang mengurangi nilai perusahaan. Solusi yang mungkin untuk 

mengurangi masalah ini yaitu dengan mengurangi kas diskresioner yang tersedia 

bagi manajer. Jensen (1986) menyarankan bahwa dividend payout adalah suatu 

cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Grossman dan Hart (1980) dan 

Easterbook (1984) juga memiliki argumen yang sama terhadap hal tersebut.  

Dengan dilakukannya pembagian dividen, peluang manajer untuk melakukan 

tindakan oportunistik yang merugikan perusahaan jadi berkurang sehingga 

tindakan manajer untuk melakukan manipulasi angka pada laporan keuangan 

terutama angka laba juga berkurang. Hal tersebut diharapkan akan diikuti pula 

dengan meningkatnya kualitas laba.  
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2.2.2.4. Stock Repurchase 

Frankfuter,Wood dan Wansley (2003:206) menjelaskan bahwa daripada 

membayar dividen tunai, perusahaan mungkin memilih untuk melakukan stock 

repurchase yaitu membayarkan laba ke pemilik dengan membeli kembali saham 

biasa yang beredar. Stock repurchase disebut pula dengan treasury stock.. Pada 

beberapa negara, stock repurchase tidak diizinkan karena prinsip perusahaan 

dihalangi dari melakukan bisnis dengan sendirinya. Dari sudut pandang pemegang 

saham, share repurchase menyediakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Suatu pilihan untuk menjual sebagian atau seluruh saham dengan harga 

yang biasanya lebih tinggi dari harga pasar.  

2. Dalam kebanyakan contoh menjadi bertanggungjawab untuk capital gain 

tax, daripada ordinary income tax.  

3. Untuk memiliki pilihan apakah akan menerima dividen atau tidak, suatu 

opsi yang belum tentu dimiliki dalam hal dividend reguler atau kuartalan. 

Selanjutnya, terdapat 3 motif stock repurchase yaitu: 

1. Pertimbangan pajak dan pengaturan 

Pada pasar sempurna tanpa pajak, dividen dan share repurchase 

merupakan subtitusi sempurna. Dalam kenyataannya, dividen dikenakan 

pajak paling tidak sama dengan tarif pajak share repurchase dividen 

dikenakan pajak sebagai ordinary income sementara share repurchase 

dikenakan pajak sebagai capital gain. Jadi, dari perspektif pajak, dividen 

memiliki kerugian relatif terhadap share repurchase. Bahkan ketika tarif 
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pajak capital gain sama dengan tarif pajak marginal income pemegang 

saham, menjual kembali saham kepada perusahaan akan lebih disukai 

dibandingkan menjual kepada broker. 

2. Biaya keagenan dari free cash flow 

Pergerakan harga pasar pada pengumuman share repurchase 

terjadi secara konsisten dengan dua kemungkinan penjelasan sebagai 

berikut: (1) perusahaan membeli kembali saham untuk mencegah konflik 

kepentingan antara manajer dan pemegang saham (free cash flow), dan (2) 

perusahaan menggunakan share repurchase untuk memberikan sinyal 

tentang prospek pertumbuhan masa depan (signalling). Teori keagenan 

mengakui bahwa manajer dapat menyesuaikan keputusan perusahaan 

untuk meningkatkan keuntungan pribadi mereka (Jensen and Meckling, 

1976).  

Ketika modal ekstra perusahaan lebih dari cukup untuk membiayai 

kesempatan investasi, manajer dapat menggunakan kelebihan kas dengan 

menginvestasikannya dalam proyek dengan NPV negatif (overinvestment 

problem) atau meningkatkan kompensasi mereka daripada mengembalikan 

ekstra kas kepada pemegang saham.  Easterbrook (1984) and Jensen 

(1986) menyatakan bahwa pemegang saham seharusnya mengontrol kas 

yang tersedia bagi manajemen untuk memitigasi penyalahgunaan 

manajerial diluar pemegang saham. Satu cara untuk menyelesaikannya 

dengan  meningkatkan tingkat payout. Harapannya adalah perusahaan 

dengan arus kas yang tinggi dan atau dengan sedikit kesempatan tumbuh 
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seharusnya melakukan share repurchase. Reaksi positif pasar terhadap 

peengumuman stock repurchase seharusnya juga lebih tinggi untuk 

perusahaan yang berpeluang besar melakukan investasi berlebihan.  

3. Signalling dan Undervaluation 

Bhattacharya (1979) mengajukan model yang menyatakan (1) 

investor luar memiliki informasi yang tidak sempurna tentang perkiraan 

arus kas perusahaan, (2) dividen dikenakan pajak dengan tarif lebih tinggi 

daripada capital gain, dan (3) komitmen perusahaan untuk membayar 

dividen adalah sinyal kredibel; kecuali perusahaan harus mencari 

pendanaan dari luar dengan biaya transaksi tambahan. Dalam model 

Bahattacharya, share repurchase dapat menjadi subtitusi sempurna bagi 

cash dividend. Jadi, hanya perusahaan dengan kualitas tinggi dapat 

melakukan pembelian saham kembali, di mana menjadi sinyal bagi arus 

kas masa depan perusahaan. Hal tersebut terkait dengan mengapa share 

repurchase dihubungkan dengan keuntungan positif dari pengumumannya.  

 Selain itu terdapat pula insentif lain dari pelaksanaan stock repurchase. 

Stock repurchase menyokong harga saham perusahaan yang terpuruk. Jika 

perusahaan membeli kembali sahamnya, maka lebih sedikit saham yang beredar 

di pasaran dan sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan dengan asumsi 

tidak ada faktor lain, harga saham pasti meningkat  

 

 

Pengaruh Kebijakan Dividen..., Ni Gusti Ayu Erica Bhuwana, Ak.-Ibs, 2018



23 
 

 
Indonesia Banking School 

2.1.3 Kualitas Laba  

Terdapat berbagai definisi dari kualitas laba. Kualitas laba secara umum 

didefinisikan melalui dua perspektif yaitu perspektif kegunaan dalam 

pengambilan keputusan dan perspektif ekonomi (Kamarudin dan Ismail, 2014). 

Berdasarkan Velury dan Jenskin (2006),  Kualitas laba sebenarnya merupakan 

konsep teoritis dan para peneliti belum mengidentifikasi metode standar yang 

seragam untuk mengukur konsep multidimensional ini (Velury dan Jenskin, 

2006). Menurut Kamarudin dan Ismail (2014) terdapat beberapa pendekatan 

pengukuran kualitas laba yang seringkali digunakan pada penelitian-penelitian 

sebelumnya seperti Manajemen Laba, Accrual Quality, Earning Persistence, 

Earning Predictability, Value Relevance, dan Timeliness.  

Menurut PSAK 2017, agar informasi keuangan menjadi berguna, 

informasi tersebut harus relevan dan merepresentasikan secara tepat apa yang 

akan direpresentasikan. Selain itu, kegunaan informasi keuangan dapat 

ditingkatkan jika informasi tersebut terbanding (comparable), terverifikasi 

(verifiable), tepat waktu (timely), dan terpaham (understandable).  

 

1. Karakteristik Kualitatif Fundamental.  

a. Relevansi 

Informasi keuangan yang relevan mampu membuat perbedaan 

dalam keputusan yang diambil oleh pengguna. Informasi mungkin mampu 

membuat perbedaan dalam keputusan bahkan jika sebagian pengguna 
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memilih untuk tidak mengambil keuntungan atas informasi tersebut atau 

telah menyadari informasi tersebut dari sumber lainnya.  

b. Materialitas  

Informasi adalah material jika penghilang atau salah saji informasi 

tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat pengguna yang 

berdasarkan atas informasi keuangan tetang entitas pelapor tertentu.  

c. Representasi Tepat 

Laporan keuangan merepresentasikan fenomena ekonomik dalam 

kata dan angka. Agar dapat menjadi informasi yang berguna, selain 

merepresentasikan fenomena yang relevan, informasi keuangan juga harus 

merepresentasikan secara tepat fenomena yang akan direpresentasikan.  

 

2. Karakteristik Kualitatif Peningkat 

a. Keterbandingan 

Keterbandingan adalah karateristik kualitatif yang memungkinkan 

pengguna untuk mengidentifikasi dan memahami persamaan dalam, dan 

perbedaan antara, pos-pos. Berbeda dengan karakteristik kualitatif lainnya, 

keterbandingan tidak berhubungan dengan satu pos. Sebuah perbandingan 

mensyaratkan paling tidak dua pos.  

b. Keterverifikasian 

Keterverifikasian membantu meyakinkan pengguna bahwa 

informasi merepresentasikan fenomena ekonomik secara tepat 

sebagaimana mestinya. Keterverifikasian berarti bahwa berbagai pengamat 
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independen dengan pengetahuan berbeda-beda dapat mencapai konsensus, 

meskipun tidak selalu mencapai kesepakatan, bahwa penggambaran 

tertentu merupakan representasi tepat.  

c. Ketepatwaktuan 

Ketepatwaktuan berarti tersedianya informasi bagi pembuat 

keputusan pada waktu yang tepat sehingga dapat mempengaruhi keputusan 

mereka. Secara umum, semakin lawas suatu informasi, maka semakin 

kurang berguna informasi tersebut. 

d. Keterpahaman.  

Pengklasifikasian, pengarakteristikan, dan penyajian informasi 

secara jelas dan ringkas dapat membuat informasi tersebut terpaham. 

Beberapa fenomena adalah rumit secara inheren dan tidak mudah 

dipahami. Pengecualian informasi tentang fenomena tersebut dari laporan 

keuangan mungkin dapat membuat informasi pada laporan keuangan 

tersebut lebih mudah dipahami. Akan tetapi, laporan tersebut akan menjadi 

tidak lengkap sehingga berpotensi menyesatkan.  

  

 Berdasarkan karakteristik laporan keuangan menurut PSAK 2017, 

penelitian ini akan menambahkan pengukuran kualitas laba dengan 

Ketepatwaktuan (Timeliness) yang mewakili karakteristik kualitatif peningkat. 

Penggunaan ketepatwaktuan sesuai dengan saran penelitian Febriela dan Veronica 

(2014) untuk mengukur kualitas laba dengan menggunakan proksi timeliness.  
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2.2. Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Penulis Tahun Judul Variabel Kesimpulan Research Gap 

Febriela 

dan 

Veronica 

2014 Dividend 

Payment 

and 

Earning 

Quality: 

Evidence 

from 

Indonesia 

Dependen:  

Kualitas Laba 

Independen: 

1. Status 

Pembayaran 

Dividen 

2. Ukuran 

Dividen 

3. Perubahan 

Dividen 

4. Persistensi 

Dividen 

1. Status 

Pembayaran 

Dividen, 

Kenaikan 

Dividen, dan 

Persistensi 

Dividen 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

kualitas 

laba.  

2. Tidak 

ditemukan 

hubungan 

Ukuran 

Dividen 

dengan 

Kualitas 

Laba 

1. Penelitian 

selanjutnya 

dapat 

menggunak

an industri 

atau sektor 

yang 

berbeda 

selain 

manufaktur.  

2. Penelitian 

ini tidak 

menggunak

an Earning 

Response 

Coefficient 

dan 

Timeliness 

sebagai 

proksi 

kualitas 

laba.  
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Tong dan 

Miao 

2011 Are 

Dividend 

Associated 

with the 

Quality of 

Earning 

Dependen: 

Kualitas Laba 

Independen: 

1. Status 

Pembayaran 

Dividen 

2. Ukuran 

Dividen 

3. Persistensi 

pembayaran 

dividen 

4. Dividend 

Payout 

 

 

1. Status 

Pembayaran 

Dividen 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

kualitas laba 

2. Hubungan 

Status 

Pembayaran 

Dividen dan 

Kualitas 

Laba 

menjadi 

lebih kuat 

ketika 

Dividend 

Payout lebih 

besar.  

3. Share 

Repurchase 

berhubungan 

dengan 

kualitas laba 

yang lebih 

baik 

1. Penelitian 

ini tidak 

menggunak

an sektor 

industri jasa 

keuangan 

dan sektor 

lain yang 

teregulasi.  

2. Penelitian 

ini hanya 

menggunak

an tiga 

proksi 

kualitas laba 

yaitu ADA, 

AQ, dan 

AAQ.  
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Skinner 

dan Soltes 

2009 What do 

Dividend 

Tell Us 

about 

Earning 

Quality 

Dependen: 

Kualitas Laba 

Independen: 

Payout Policy 

(Stock Repurchase 

dan Dividen) 

1. Perusahaan 

yang 

membayar 

dividen 

memiliki 

laba lebih 

persisten 

2. Perusahaan 

yang 

membayar 

dividen kecil 

kemungkina

n 

melaporkan 

kerugian dan 

kerugian 

yang 

dilaporkan 

cenderung 

kerugian 

sementara 

yang 

disebabkan 

special item.  

3. Perusahaan 

dengan 

Stock 

Repurchase 

memiliki 

kualitas laba 

yang lebih 

persisten 

Penelitian ini tidak 

menjelaskan secara 

rinci mengapa 

dividen bukan 

sebagai bagi 

perubahan laba di 

masa depan.  
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Hasty dan 

Herawaty 

2017 Pengaruh 

Struktur 

Kepemilika

n, Leverage, 

Profitabilita

s, dan 

Kebijakan 

Dividen 

terhadap 

Manajemen 

Laba 

dengan 

Kualitas 

Audit 

sebagai 

Pemoderasi 

Dependen:  

Manajemen Laba 

Independen: 

1. Kepemilika

n 

Manajerial 

2. Leverage 

3. Profitabilita

s 

4. Kebijakan 

Dividen 

Moderasi: 

Kualitas Audit 

1. Kepemilikan 

Manajerial 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

Manajemen 

Laba 

2. Leverage 

dan 

Profitabilitas 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

Kualitas 

Laba 

3. Kebijakan 

Divien 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

Manajemen 

Laba di 

model 2 

4. Kualitas 

Audit tidak 

terbukti 

sebagai 

pemoderasi.  

 

1. Terbatasnya 

referensi 

yang 

menjelaskan 

variabel 

moderasi.  

2. Hasil 

penelitian 

ini kurang 

kuat untuk 

menjelaskan 

fenomena 

yang ada.  
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Juryca dan 

Lilyana 

2012 Pengaruh 

Free Cash 

Flow dan 

Struktur 

Kepemilika

n terhadap 

Dividend 

Payout 

Ratio 

Dependen: 

Dividend Payout 

Ratio 

Independen: 

1. Free Cash 

Flow 

2. Kepemilika

n Keluarga 

3. Kepemilika

n 

Manajerial 

1. Free Cash 

Flow 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

Dividend 

Payout 

Ratio 

2. Kepemilikan 

Keluarga 

dan 

Kepemilikan 

Asing tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Dividend 

Payout 

Ratio 

Penentuan variabel 

kepemilikan 

keluarga hanya 

menggunakan 

variabel dummy 

tanpa 

mempertimbangkan 

kategori 

konglomerasi, 

afiliasi, atau 

mendekati 

minimum 

mayoritas dan 

dominasi 

Hussainey 

dan Eisa 

2009 Disclosure 

and 

dividend 

signalling 

when 

sustained 

earnings 

growth 

declines 

Dependen: 

Laba Masa Depan 

Independen: 

1. Perubahan 

Dividend 

2. Forward 

Looking 

Information 

1. Kenaikan 

Dividen 

tidak 

menyampaik

an informasi 

relevan 

tentang Laba 

Masa 

Depan.  

2. Kenaikan 

level 

Forward 

Looking 

Information 

pada laporan 

tahunan 

merupakan 

mekanisme 

penting 

sinyal laba 

masa depan 

Perusahaan.  

Penelitian 

selanjutnya 

diharapkan 

menganalisis 

sejumlah besar 

perusahaan dan 

menguji faktor-

faktor potensial 

yang 

mempengaruhi 

perubahan dividen 

dan pengungkapan 

sukarela pada tahun 

menurunnya 

pertumbuhan laba.  
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Koerniadi 

dan Rad 

2011 The role of 

accruals as 

a signal in 

earnings 

and 

dividend 

announcem

ents: New 

Zealand 

evidence 

Dependen: 

1. Reaksi 

pasar  

2. Akrual 

3. Pengumum

an 

Abnormal 

return 

4. Profitabilita

s masa 

depan  

Independen: 

1. Pengumum

an 

Kenaikan 

laba dan 

kenaikan 

dividen 

secara 

bersamaan 

2. Discretiona

ry Accruals 

1. Pengumuma

n kenaikan 

dividen 

berpengaruh 

signifikan 

positif 

terhadap 

reaksi pasar.  

2. Perubahan 

dividen, 

akrual, dan 

discretionar

y accrual 

pada 

perusahaan 

dengan 

kenaikan 

dividen 

memberikan 

reaksi positif 

3. Discretionar

y accrual 

berpengaruh 

signifikan 

positif 

terhadap 

profitabilitas 

masa depan.  

Penelitian 

selanjutnya dapat 

melihat apakah 

peristiwa 

perusahaan lainnya 

dapat menjadi 

insentif bagi 

manajer untuk 

menggunakan 

akrual guna 

informasi privat ke 

pasar.  
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Baker dan 

Powel 

2012 Dividend 

policy in 

Indonesia: 

survey 

evidence 

from 

executives 

Dependen: 

1. Dividen 

2. Nilai 

Perusahaan 

3. Harga 

saham 

Independen: 

1. Kebijakan 

Dividen 

2. Stabilitas 

laba 

3. Tingkat 

laba tahun 

berjalan 

4. Tingka laba 

masa depan 

1. Determinan 

paling 

penting dari 

dividen 

adalah 

stabilitas 

laba serta 

tingkat laba 

tahun 

berjalan dan 

laba masa 

depan.  

2. Manajer di 

Indonesia 

menganggap 

kebijakan 

dividen 

berpengaruh 

terhadap 

nilai 

perusahaan 

3. Manajer 

juga 

menganggap 

adanya efek 

dividen 

terhadap 

harga saham 

1. Penelitian 

ini hanya 

fokus pada 

sedikit 

faktor-

faktor dan 

permasalaha

n yang 

terkait 

dengan 

kebijakan 

dividen.  

2. Sementara 

adanya bias 

pada tidak 

adanya 

respon 

berpotensi 

membuat 

penyamarat

aan pada 

populasi 

perusahaan 

di IDX. 
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Sun et al 2014 Aborted 

stock 

repurchases 

and 

earnings 

quality 

Dependen: 

Kualitas Laba 

Independen: 

Pembatalan stock 

repurchase 

1. Perusahaan 

yang 

membatalka

n stock 

repurchase 

memiliki 

kualitas laba 

yang lebih 

rendah pada 

periode 

sebelum 

pengumuma

n.  

2. Pada periode 

setelah 

pengumuma

n,  

perusahaan 

yang 

membatalka

n stock 

repurchase 

mengalami 

penurunan 

kualitas laba 

yang lebih 

besar 

Penelitian ini hanya 

mengkur kualias 

laba dengan 

LTQAC dan 

Abnormal Accrual 
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Liu dan 

Mehran 

2016 Does 

dividend 

policy drive 

repurchases

? An 

empirical 

study 

Dependen: 

Share Repurchase 

Independen: 

Benchmark 

Dividend per Share 

(DPS) 

1. Perusahaan 

yang hanya 

mencapai 

target 

benchmark 

Dividend 

per Share 

akan 

melakukan 

share 

repurchase 

secara 

abnormal.  

2. Perusahaan 

tersebut 

akan 

kehilangan 

target DPS 

tanpa 

aktivitas 

share 

repurchase 

abnormal.  

Penelitian 

selanjutnya dapat 

membandingkan 

aktivitas stock 

repurchase untuk 

mendukung target 

DPS terkait siklus 

hidup perusahaan 

dan lintas industri 
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Di dan 

Marciukait

yte 

2015 Earnings 

smoothing 

around 

open-

market 

share 

repurchases 

Dependen: 

Perataan Laba 

Independen: 

Manajemen Laba 

sebelum Share 

Repurchase 

1. Perusahaan 

yang 

mengalami 

peningkatan 

arus kas 

operasi dan 

menggunakan 

negatif 

discretionary 

accrual untuk 

perataan laba 

sebelum 

Share 

Repurchase 

2. Perusahaan 

yang 

melakukan 

Share 

Repurchase 

menggunakan 

manajemen 

laba untuk 

perataan laba 

dan 

memprediksi 

laba daripada 

untuk 

menyesatkan 

investor 

Penelitian ini hanya 

menggunakan 

Discretionarry 

accrual dan 

operating cash flow 

sebagai pengukuran 

perataan laba 
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Subba 

ReddyYar

ram 

2014 Factors 

influencing 

on-market 

share 

repurchase 

decisions in 

Australia 

Dependen: 

Share Repurchase 

Independen: 

1. Ukuran 

Perusahaan 

2. Arus Kas 

Bebas 

3. Perubahan 

Arus Kas 

4. Independen

si dewan 

5. Dividend 

Payout 

6. Ancaman 

Pengambila

nalihan 

7. Employee 

Stock 

Option 

8. Ukuran 

Dewan 

9. Dualitas 

CEO 

1. Ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

Share 

Repurchase 

2. Terdapat 

bukti bahwa 

Share 

Repurchase 

dilakukan 

untuk 

mencapai 

target 

Struktur 

Modal 

Optimal 

3. Independens

i Dewan 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

keputusan 

Share 

Repurchase 

1. Penelitian 

selanjutnya 

diharapkan 

berfokus 

pada 

interseksi 

antara 

kebijakan 

tatakelola 

dan 

kebijakan 

keuangan.  

2. Dimensi 

tatakelola 

internal dan 

eksternal 

serta 

peranannya 

dalam on-

market dan 

off market 

share 

repurchase 

juga dapat 

dianalisis 

pada 

penelitian 

selanjutnya.  
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2.3. Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  

Kerangka Pemikiran 

Sumber: Olahan Penulis 
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2.4. Hipotesis 

2.4.1. Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Kualitas Laba 

2.4.1.1. Pengaruh Status Pembagian Dividen terhadap Kualitas Laba 

Dividen diduga mengandung informasi tentang kualitas laba. Dividen 

dianggap dapat mengurangi biaya agensi yang ditanggung oleh pemegang saham 

(Easterbook, 1984). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Skinner dan Soltes 

(2009) menunjukkan perusahaan yang membagikan dividen memiliki laba yang 

lebih persisten. Selain itu, terlalu mahal bagi manajer untuk membagikan dividen 

jika laba tidak merefleksikan kondisi kinerja perusahaan yang sesungguhnya. 

Perusahaan sulit untuk membagikan dividen tunai (kecuali stock dividend) jika 

kondisi laba artifisial (Febriela dan Veronica, 2014). Berdasarkan survey yang 

dilakukan di Indonesia, manajer menganggap stabilitas laba dan tingkat laba tahun 

berjalan dan laba masa depan sebagai determinan penting dari dividen (Baker dan 

Powell, 2012). Sehingga dapat diduga bahwa perusahaan yang membagikan 

dividen memiliki kualitas laba yang baik. Atas dasar tersebut, maka dapat disusun 

hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Status pembagian dividen berpengaruh positif terhadap kualitas 

laba perusahaan konglomerat.  

 

 

 

Pengaruh Kebijakan Dividen..., Ni Gusti Ayu Erica Bhuwana, Ak.-Ibs, 2018



39 
 

 
Indonesia Banking School 

2.4.1.2. Pengaruh Ukuran  Dividen terhadap Kualitas Laba 

Tong dan Miao (2011) menemukan bahwa hubungan status pembayaran 

dividen dan kualitas laba menjadi lebih kuat ketika dividend payout lebih besar. 

Perusahaan yang membagikan dividen tunai dalam jumlah besar harus didukung 

oleh jumlah kas perusahaan yang besar sehinggga lebih mencerminkan informasi 

tentang laba yang sebenarnya dari perusahaan. Atas argumen tersebut, maka dapat 

disusun hipotesis sebagai berikut:  

H2 : Ukuran Dividen berpengaruh positif terhadap kualitas laba 

perusahaan konglomerat.  

2.4.1.3. Pengaruh Kenaikan Dividen terhadap Kualitas Laba 

Sama halnya dengan argumen pada hipotesis sebelumnya, manajer juga 

tidak akan berani untuk menaikkan pembagian dividen tunai dalam jumlah besar 

jika tidak terjadi kenaikan laba yang sesungguhnya. Hasil penelitian dari 

Koerniadi dan Rad (2011) menunjukkan terdapat hubungan positif antara 

pengumuman kenaikan dividen dengan reaksi pasar. Selain itu terdapat hubungan 

positif antara discretionary accrual perusahaan yang menaikkan dividen dengan 

profitabilitas masa depan (Koerniadi dan Rad, 2011). Perusahaan yang menaikkan 

dividen juga memiliki kualitas laba yang lebih baik (Febriela dan Veronica, 

2014). Pembayaran dividen tunai akan menyebabkan perusahaan tidak 

melaporkan laba yang direkayasa karena laba seperti itu tidak menghasilkan arus 

kas yang sebenarnya (Glassman, 2005). Namun menurut Hussainey dan Eisa 

(2009), kenaikan dividen tidak memberikan informasi yang relevan tentang laba 
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masa depan pada perusahaan dengan pendapatan yang menurun. Sehingga penulis 

menyusun hipotesis sebagai berikut: 

H3 : Kenaikan dividen berpengaruh positif terhadap kualitas laba 

perusahaan konglomerat.  

2.4.1.4. Pengaruh Persistensi Dividen terhadap Kualitas Laba 

Dividen persisten adalah dividen yang dibagikan secara teratur oleh 

perusahaan kepada pemegang saham (Febriela dan Veronica, 2014). Sedangkan 

Tong dan Miao (2011) menemukan bahwa perusahaan yang membagikan dividen 

secara teratur memiliki kas yang lebih persisten yang berasal dari kinerja 

operasional perusahaan yang sesungguhnya. Atas dasar tersebut, maka dapat 

disusun hipotesis sebagai berikut: 

H4 : Persistensi dividen berpengaruh positif terhadap kualitas laba 

perusahaan konglomerat.  

2.4.1.5. Pengaruh Stock Repurchase terhadap Kualitas Laba 

  Perusahaan biasanya melakukan Stock Repurchase karena dua alasan yaitu 

untuk mensubtitusi pembayaran dividen atau saat saham perusahaan tersebut 

mengalami undervaluation (Yarram, 2014).  Menurut Gong et al. (2008) serta Di 

dan Marciukaitye (2015), manajer melakukan manajemen laba sebelum open 

market share-repurchase untuk menyesatkan investor dan mendapatkan harga 

share-repurchase yang lebih rendah. Menurut Liu dan Mehran (2016), perusahaan 

yang mencapai benchmark Dividend per Share melakukan lebih banyak share-
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repurchase dan perusahaan tersebut akan kehilangan target DPS jika tidak 

melakukan share-repurchase secara abnormal. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan Sun, Yung, dan Rahman (2014) menunjukkan perusahaan yang 

mengumumkan akan melakukan stock repurchase namun sesungguhnya tidak 

melakukan stock repurchase memiliki kualitas laba yang lebih rendah baik di saat 

sebelum pengumuman dan setelah pengumuman. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa perusahaan yang mengumumkan untuk melakukan share-repurchase 

namun tidak benar-benar melakukannya memiliki kualitas laba yang buruk dan 

mungkin bertujuan untuk meningkatkan harga saham sesaat. Sejalan dengan hal 

tersebut, menurut hasil penelitian Tong dan Miao (2011), Stock Repurchase 

berhubungan dengan kualitas laba yang lebih baik Sedangkan hasil penelitian 

Skinner dan Soltes (2009) menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan stock 

repurchase secara teratur memiliki kualitas laba yang lebih persisten 

dibandingkan perusahaan yang melakukan stock repurchase sesekali atau tidak 

sama sekali, namun stock repurchase memberikan sinyal yang kurang kredibel 

mengenai kualitas laba dibandingkan dividen. Berdasarkan argumen dan hasil 

penelitian di atas, penulis menyusun hipotesis sebagai berikut: 

 H5 : Stock Repurchase berpengaruh terhadap kualitas laba perusahaan 

konglomerat.
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Objek Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan objek 

penelitian yang digunakan berupa laporan keuangan auditan 10 Indonesia’s 

Biggest Conglomerates periode 2015-2016. Daftar perusahaan yang tergolong 

dalam 10 Indonesia’s Biggest Conglomerates diperoleh berdasarkan informasi 

yang dirilis oleh www.indonesia-investments.com. Sumber Laporan Keuangan 

diperoleh dari situs resmi Bursa Efek  Indonesia (www.idx..co.id).  

3.2. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kausal. Penelitian kausal 

adalah penelitian di mana peneliti ingin untuk menggambarkan penyebab dari satu 

atau lebih masalah (Sekaran dan Bougie, 2009). 

3.3. Metode Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang tergolong 

dalam 10 Indonesia’s Biggest Conglomerates yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2015-2016. Penentuan sampel akan menggunakan 

metode purposive sampling atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan 

kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan. Adapun Kriteria pemilihan 

sampel adalah sebagai berikut:
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1. Perusahaan yang termasuk dalam 10 Indonesia’s Biggest Conglomerates 

yang juga terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia sejak 1 Januari 2014 

sampai dengan 31 Desember 2017. 

2. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan auditan secara lengkap 

untuk pengukuran seluruh variabel dalam penelitian ini.   

3. Perusahaan yang menggunakan mata uang Rupiah dalam pelaporan 

Keuangannya.  

4. Perusahaan yang memiliki total ekuitas yang bernilai positif.  

5. Perusahaan yang tidak tergolong dalam Lembaga Keuangan 

3.4. Variabel dan Operasional Variabel 

3.4.1. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laba yang diukur 

dengan menggunakan dua proksi yaitu Kualitas Akrual (AAQ) dan Timeliness.  

Penggunaan Kualitas Akrual (AAQ) mengikuti salah satu proksi kualitas laba 

yang digunakan dalam penelitian Febriela dan Veronica (2014). Timeliness 

mewakili pengukuran kualitas kualitatif peningkat Informasi keuangan yang 

terdapat dalam PSAK 2017. Penggunaan Timeliness juga sejalan dengan saran 

penelitian dari Febriela dan Veronica (2014).  
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3.4.1.1. AAQ (Annual Firm-Spesific Absolute Value of  The Residuals)  

Proksi kualitas laba AAQ didasarkan pada penelitian Cohen (2008). 

Semakin besar nilai AAQ maka semakin buruk kualitas laba. AAQ adalah nilai 

absolut dari residu estimasi persamaan berikut secara tahunan per industri 

(Febriela dan Veronica, 2014). .  

                                                             

      

Keterangan: 

CACCi,t Current accrual tahun berjalan,  yakni total accrual 

tahun-t ditambah beban depresiasi dan amortisasi 

perusahaan tahun-t dibagi dengan rata-rata total aset 

tahun-t. Total accrual merupakan selisih dari laba bersih 

dengan arus kas dari aktivitas operasi perusahaan. 

CFOi,t-1 Arus kas dari aktivitas operasi perusahaan tahun t-1 

dibagi dengan rata-rata total aset tahun-t.  

CFOi,t Arus kas dari aktivitas operasi perusahaan tahun-t dibagi 

dengan rata-rata total aset tahun-t 

CFOi,t+1 Arus kas dari aktivitas operasi perusahaan tahun t+1 

dibagi dengan rata-rata total aset tahun-t 

ΔSALEi,t Perubahan penjualan perusahaan tahun-t dibagi dengan 

rata-rata total aset tahun-t 
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PPEi,t Aset tetap bruto perusahaan tahun-t yang dibagi dengan 

rata-rata total aset perusahaan tahun-t 

ɛi,t Variabel gangguan perusahaan i 

 

3.4.1.2. Ketepatwaktuan (Timeliness) 

Menurut PSAK 2017, ketepatwaktuan berarti tersedianya informasi bagi 

pembuat keputusan pada waktu yang tepat sehingga dapat mempengaruhi 

keputusan mereka. Menurutt Abdullah (2006), semakin tepat waktu suatu 

pelaporan dihubungkan dengan semakin tingginya kualitas akuntansi karena 

pengguna bisa menggunakan informasi untuk tujuan penilaian dan evaluasi 

(Kamarudin dan Ismail, 2014). Ketepatwaktuan diukur melalui rentang waktu 

(lamanya hari) sejak tanggal penyampaian (publikasi) laporan keuangan tahunan 

masing-masing perusahaan sampai batas penyampaian laporan keuangan tahunan 

kepada OJK paling lambat pada akhir bulan keempat (POJK No 

29/POJK.04/2016).   

3.4.2. Variabel Independen 

3.4.2.1. Status Pembagian Dividen 

Variabel independen pertama dalam penelitian ini adalah Status 

Pembagian Dividen. Variabel ini merupakan variabel dummy yang diberi nilai 1 

jika perusahaan membagikan dividen pada tahun t dan 0 jika perusahaan tidak 

membagikan dividen pada tahun t.  
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3.4.2.2. Ukuran Dividen 

 Variabel independen kedua adalah Ukuran Dividen. Ukuran Dividen 

diberi nilai 1 jika perusahaan membagikan dividen dalam jumlah besar sedangkan 

0 jika kriteria tersebut tidak dipenuhi.. Perusahaan akan disebut membagikan 

dividen dalam jumlah besar jika payout ratio melebihi 0,25 (Tong dan Miao, 

2011) dan (Febriela dan Veronica, 2014). Rumus untuk menghitung dividend 

payout ratio adalah sebagai berikut: 

                      
                  

                 
 

3.4.2.3. Kenaikan Dividen 

 Variabel independen selanjutnya adalah Kenaikan Ukuran Dividen. 

Kenaikan dividen juga merupakan variabel dummy yang diberi nilai 1 jika 

perusahaan menaikkan ukuran dividen dari tahun t-1 ke tahun t dan 0 jika ukuran 

dividen turun atau tidak berubah. Perusahaan dikatakan menaikkan ukuran 

dividen jika terdapat kenaikan dividend payout ratio.  

3.4.2.4. Persistensi Dividen 

Variabel independen keempat adalah Persisten Dividen. Persistensi 

Dividen juga merupakan variabel dummy yang diberi nilai 1 jika perusahaan 

membagikan dividen selama dua tahun berturut-turut dari tahun t-1 sampai tahun t 

dan 0 jika perusahaan tidak membagikan dividen selama dua tahun berturut-turut.  
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3.4.2.5. Stock Repurchase 

Variabel independen kelima merupakan Stock Repurchase. Stephens dan 

Weisbach (1998) membahas 3 metode untuk mengukur ukuran repurchase: (1) 

Jumlah gross (atau net) dolar yang dikeluarkan pada repurchase seperti yang 

dilaporkan dalam laporan arus kas perusahaan; (2) perubahan dalam treasury 

stock seperti  yang dilaporkan pada Compustat; dan (3) Perubahan dalam jumlah 

share outstanding  seperti yang dilaporkan pada Center for Research in Security 

Prices (CRSP) atau Compustat Databases. Penelitian ini menggunakan metode 

ketiga dengan alasan terbatasnya informasi terkait penggunaan metode pertama 

dan kedua yang tersedia pada laporan keuangan di Indonesia. Variabel SREP 

merupakan variabel dummy yang diberi nilai 1 jika perusahaan melakukan stock 

repurchase pada tahun t sedangankan 0 jika perusahaan tidak melakukan stock 

repurchase pada tahun t. Perusahaan dikatakan melakukan stock repurchase jika 

terdapat penurunan share outstanding pada tahun t.   

 

3.4.3. Variabel Kontrol 

3.4.3.1.  Arus Kas Bebas 

Arus Kas Bebas merupakan arus kas aktual yang didistribusikan kepada 

investor sesudah perusahaan melakukan semua investasi dan modal kerja yang 

diperlukan untuk menjaga kelangsungan operasionalnya (Dian Agustia, 2013). 

Variabel ini dihitung dengan menggunakan rumus Brigham dan Houston 

(2004:67), yaitu : 
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Arus Kas Bebas = Laba operasi setelah pajak – Investasi bersih pada modal 

operasi 

Keterangan:  

Laba operasi setelah pajak = Laba sebelum bunga dan pajak (1 – tarif pajak)  

Investasi bersih modal operasi = Total modal operasit – total modal operasit-1  

Total modal operasi = Modal kerja operasi bersih + aset tetap bersih  

Modal kerja operasi bersih = Aset lancar – kewajiban lancar tanpa bunga 

3.4.3.2. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan gambaran dari kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba suatu perusahaan (Hasty dan Herawaty, 2017). Penelitian ini 

menggunakan Return on Asset (ROA) sebagai proksi profitabilitas. Semakin tinggi 

nilai ROA maka semakin baik kinerja perusahaan.  

    
                    

           
 

3.4.3.3. Leverage 

Leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan 

menggunakan utang untuk membiayai operasional perusahaan (Hasty dan 

Herawaty, 2017). Penelitian ini menggunakan proksi Debt to Asset Ratio (DAR) 

sebagai proksi leverage yang mengacu pada penelitian (Truel et al, 2009; Wijaya 

et al, 2010).  
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Dengan demikian leverage diukur dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

         
          

           
        

 

Tabel 3.1.  

Operasional Variabel 

Variabel Pengukuran Skala 

Variabel Dependen (Kualitas Laba) 

Kualitas Akrual 

 

Rasio 

Timeliness Ketepatwaktuan (Timeliness) diukur 

melalui rentang waktu (lamanya hari) sejak 

tanggal penyampaian (publikasi) laporan 

keuangan tahunan masing-masing perusahaan 

sampai batas penyampaian laporan keuangan 

tahunan kepada OJK paling lambat pada akhir 

bulan keempat (POJK No 29/POJK.04/2016).   

Rasio 

Variabel Independen (Kebijakan Dividen) 

Status Pembagian 

Dividen 

diberi nilai 1 jika perusahaan membagikan dividen 

pada tahun t dan 0 jika perusahaan tidak 

Nominal 
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membagikan dividen pada tahun t.  

Ukuran Dividen diberi nilai 1 jika perusahaan membagikan dividen 

dalam jumlah besar sedangkan 0 jika kriteria 

tersebut tidak dipenuhi. Perusahaan akan disebut 

membagikan dividen dalam jumlah besar jika 

payout ratio melebihi 0,25. 

Nominal 

Kenaikan 

Dividen 

diberi nilai 1 jika perusahaan menaikkan ukuran 

dividen dari tahun t-1 ke tahun t dan 0 jika ukuran 

dividen turun atau tidak berubah. Perusahaan 

dikatakan menaikkan ukuran dividen jika terdapat 

kenaikan dividend payout ratio. 

Nominal 

Persistensi 

Dividen 

diberi nilai 1 jika perusahaan membagikan dividen 

selama dua tahun berturut-turut dari tahun t-1 

sampai tahun t dan 0 jika perusahaan tidak 

membagikan dividen selama dua tahun berturut-

turut.  

 

Nominal 

Stock Repurchase diberi nilai 1 jika perusahaan melakukan stock 

repurchase pada tahun t sedangankan 0 jika 

perusahaan tidak melakukan stock repurchase 

pada tahun t. Perusahaan dikatakan melakukan 

stock repurchase jika terdapat penurunan share 

outstanding pada tahun t.   

Nominal 
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Variabel Kontrol 

Arus Kas Bebas Arus Kas Bebas = Laba operasi setelah pajak – 

Investasi bersih pada modal 

operasi 

Rasio 

Profitabilitas 
    

                    

           
 

Rasio 

Leverage 
         

          

           
        

Rasio 

 

3.5. Model Penelitian 

3.5.1. Model 1 

                                                                  

                                                        

3.5.2. Model 2 

                                                                   

                                                        

Keterangan:  

EQi,t = Kualitas laba yang diproksikan 

dengan Kualitas Akrual (AAQ) dan 

Timeliness 

DIVi,t = Status pembagian dividen 

DIV_SIZEi,t = Ukuran Dividen 

DIV_CHANGEi,t = Kenaikan dividen 

PDIVi,t = Persistensi dividen 

SREPi,t = Stock Repurchase 
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AKBi,t = Arus Kas Bebas (Free Cash Flow) 

ROAi,t = Return on Asset 

LEVi,t = Leverage  

β0 = Konstanta 

β1,2,...7 = Koefisien variabel independen 

ɛi,t = Variabel pengganggu perusahaan i 

 

3.6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

3.6.1. Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif merupakan analisis mendasar dalam statistik (Winarno, 

2011). Gambaran yang diberikan pada statistik deskriptif di Eviews adalah sebagai 

berikut: 

1. Mean adalah rata-rata data, diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data 

dan membaginya dengan cacah data.  

2. Median adalah nilai tengah (atau rata-rata dua nilai tengah bila datanya 

genap) bila datanya diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar.  

3. Max dan Min adalah nilai paling besar dan nilai paling kecil dari data.  

4. Standar Deviasi adalah ukuran dispersi atau penyebaran data.  

5. Skewnesss adalah ukuran asimetri distribusi data di sekitar mean.  

6. Kurtosis mengukur ketinggian suatu distribusi 

7. Jarque-Bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal.  
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3.6.2. Data Panel 

Gabungan antara data seksi  silang (cross section) dan data runtut waktu 

(time series) akan membentuk data panel dan data pool (Winarno, 2011), Untuk 

mengestimasi balanced panel data terdapat empat model yang bisa digunakan, 

yakni model pooled OLS, model fixed effects least squares dummy variable 

(LSDV),  model fixed effect within each group, dan model random effects (REM, 

random effect model).  

3.6.2.1. Uji Chow 

 Untuk menentukan pemilihan metode common effect dan fixed effect, bisa 

digunakan uji F dengan mengasumsikan bahwa metode common effect adalah 

restricted model dari metode fixed effect. Uji selengkapnya adalah sebagai 

berikut: 

H0: Semua intercept adalah nol (metode common effect adalah model yang tepat) 

H1: Semua intercept adalah nol (metode common effect adalah model yang tidak 

tepat)  

Jika cross section Chi Square < α, maka Ho ditolak. Apabila hasil uji 

Chow menunjukkan cross section Chi Square > α maka model diestimasi dengan 

menggunakan model common effect dengan demikian tidak perlu lagi dilakukan 

uji Haussman untuk penentuan pendekatan perlakuan efek yang tepat atas model.  
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3.6.2.2. Uji Hausman 

Sedangkan untuk menentukan metode yang lebih tepat antara fixed effect 

dan metode random effect, uji yang lazim dilakukan adalah uji Hausman. Uji 

selengkapnya adalah sebagai berikut: 

H0: Menggunakan metode random effect .  

H1: Metode random effect tidak tepat (dengan demikian yang tepat adalah metode 

fixed effect) 

Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai probabilitas pada Cross 

Section Random > 0,05 dan H1 diterima apabila nilai probabilitas pada Cross 

Section Random < 0,05. 

3.6.3. Model Regresi Ganda 

Model Regresi Ganda merupakan model regresi dengan lebih dari satu 

variabel independen (Abdul Hakim, 2014). Model yang digunakan untuk menguji 

pengaruh kebijakan dividen terhadap kualitas laba adalah model analisis regresi 

ganda dengan menggunakan software statistik Eviews 7. 

3.6.4. Uji Asumsi Klasik 

Berbagai masalah sering dijumpai dalam analisis regresi dan korelasi 

seperti multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan normalitas 

(Winarno, 2011). Teorema Gauss-Markov menyatakan bahwa jika asumsi-asumsi 

klasik dipenuhi, OLS menghasilkan BLUE, yakni best, linear, unbiased 

Pengaruh Kebijakan Dividen..., Ni Gusti Ayu Erica Bhuwana, Ak.-Ibs, 2018



55 
 

 
Indonesia Banking School 

estimators. Beberapa asumsi klasik yang penting adalah sifat non-stachastic dari 

variabel independen, zero mean dari residual, serta homoskedasticity dan no  auto 

correlation dari residual (Abdul Hakim, 2014). Uji asumsi klasik yang akan diuji 

dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.   

3.6.4.1 Uji Normalitas 

 Menurut Winarno (2011), salah satu asumsi dalam analisis statistika 

adalah data terdistribusi normal. Dalam analisis multivariat, para peneliti 

menggunakan pedoman kalau tiap variabel terdiri atas 30 data. Meskipun 

demikian, untuk menguji dengan lebih akurat, diperlukan alat analisis dan Eviews 

menggunakan dua cara, yaitu dengan histogram dan uji Jarque Bera.  

 Sebenarnya normalitas data dapat dilihat dari gambar histogram, namun 

seringkali polanya tidak mengikuti bentuk kurva normal, sehingga sulit 

disimpulkan. Lebih mudah bila melihat koefisien Jarque Bera dan 

probabilitasnya. Kedua angka ini bersifat saling mendukung.  

a. Bila nilai J-B tidak signifikan (lebih kecil dari 2), maka data terdistribusi 

normal.  

b. Bila probabilitas lebih besar dari 5% (bila menggunakan tingkat 

signifikansi tersebut), maka data terdistribusi normal.  
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3.6.4.2 Uji Multikolinearitas 

Menurut Winarno (2011), multikolinearitas adalah kondisi adanya 

hubungan linier antar variabel independen. Karena melibatkan beberapa variabel 

independen, maka multikolinearitas tidak akan terjadi pada persamaan regresi 

sederhana (yang terdiri atas satu variabel dependen dan satu variabel independen).  

Kondisi terjadinya multikolinier ditunjukkan dengan berbagai informasi berikut: 

1. Nilai R
2
 tinggi, tetapi variabel independen banyak yang tidak signifikan.  

2. Dengan menghitung koefisien korelasi antarvariabel independen. Apabila 

koefisiennya rendah atau berada di bawah nilai 0.8 (Gujarati, 2010), maka 

tidak terdapat multikolinearitas.  

3. Dengan melakukan regresi auxiliary. Regresi jenis ini dapat digunakan 

untuk mengetahui hubungan antara dua (atau lebih) variabel independen 

yang secara bersama-sama (misalnya x
2
 dan x

3
) mempengaruhi satu 

variabel independen (misalnya x1). Jika nilai Fhitung >Fkritis pada α dan 

derajat kebebasan tertentu, maka model tersebut mengandung unsur 

multikolinearitas. 

3.6.4.3 Uji Heteroskedasitas 

 Homoskedastisitas berarti varians residual yang konstan. Pelanggaran 

terhadap asumsi ini disebut heteroskedastisitas, yakni varians yang tidak konstan: 

(Abdul Hakim, 2014). Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi ada tidaknya masalah heteroskedastisitas seperti metode grafik, 

uji Park, Uji Glejser, Uji Korelasi Spearman, Uji Goldfield-Quandt, Uji Bruesch-
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Pagan-Godfrey, dan Uji White (Winarno, 2011). Jika probabilitas signifikan > 

0.05 (jika menggunakan tingkat signifikansi tersebut), maka model regresi tidak 

mengandung heteroskedastisitas. 

3.6.4.4 Uji Atuokorelasi 

Autokorelasi adalah hubungan antara residual suatu observasi dengan 

residual observasi lainnya. Autokorelasi lebih mudah timbul pada data yang 

bersifat runtut waktu, karena berdasarkan sifatnya, data masa sekarang 

dipengaruhi oleh data pada masa-masa sebelumnya. Meskipun demikian, tetap 

dimungkinkan Autokorelasi dijumpai pada data yang bersifat antarobjek (cross 

section). Ada tidaknya autokorelasi dapat disimbolkan sebagai berikut (Gujarati, 

2010): 

E(ui uj) = 0 i ≠ 0 (tidak terdapat autokorelasi) 

E (ui uj) ≠ 0 i ≠ 0  (terdapat autokorelasi) 

 

Cara untuk memeriksa ada atau tidaknya autokorelasi adalah bisa dengan 

Uji Durbin-Watson atau Uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM.  

3.7. Teknik Pengujian Hipotesis 

Paling tidak dua buah uji hipotesis bisa dilakukan dalam model regresi 

ganda, yakni uji hipotesis signifikansi dari parameter individual dengan 

menggunakan uji t, dan uji kelayakan model dengan menggunakan uji F. Pada 

dasarnya, uji-uji ini tidak berbeda dengan uji yang dilakukan dalam kasus model 

regresi sederhana.  
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3.7.1. Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi R
2
 mengukur goodness of fit model regresi (Abdul 

Hakim, 2014). Dengan informasi koefisien determinasi (R
2
), bisa didapatkan 

koefisien korelasi. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variabel-variabel dependen amat terbatas.  

3.7.2. Uji Statistik F 

Uji  statistik F (uji kelayakan model) menggunakan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Menentukan hipotesis 

H0: Variabel independen tidak dapat menjelaskan variabel dependen 

H1: Variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen.  

2. Menentukan nilai kritis.  

Dalam hal ini, nilai F-kritis akan tergantung pada α (tingkat signifikansi, 

misalnya 5%) dan derajat bebas pembilang (k-1) dan derajat penyebut (n-

k), dimana k adalah jumlah parameter dalam model, n adalah ukuran 

sampel.  

3. Menentukan Nilai Uji 

4. Membuat Keputusan.  

Tolak H0 jika Fuji > Fkritis atau jika probabilitasnya kurang dari 5%. Terima 

H0 jika Fuji < Fkritis atau jika probabilitas lebih dari 5%.  
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3.7.3. Uji Statistik t 

Untuk uji signifikansi parsial, dalam kasus model dengan dua variabel 

independen, maka kita memiliki dua buah uji, yakni uji terhadap koefisien X2 dan 

uji terhadap koefisien X3. Langkah-langkah uji signifikansi parsial adalah sebagai 

berikut: 

1. Menentukan Hipotesis 

H0: Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

H1: Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.  

2. Menentukan nilai kritis  

Dalam hal ini, nilai t-kritis akan tergantung pada α (tingkat signifikansi, 

misalnya 5%) dan derajat bebas n-3.  

3. Menentukan nilai uji 

4. Membuat keputusan  

Tidak menolak H0 jika tuji ≤ tkritis atau jika probabilitas kurang dari 5%. 

Menolak H0 jika tuji > tkritis atau jika probabilitas lebih dari 5%.   

Hipotesis dalam bentuk pernyataan statistik yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. H0: β1 ≤ 0, berarti variabel status pembagian dividen tidak berpengaruh 

positif terhadap kualitas laba.  

Ha: β1 > 0, berarti variabel status pembagian dividen berpengaruh positif 

terhadap kualitas laba 
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2. H0: β2 ≤ 0, berarti variabel ukuran dividen tidak berpengaruh positif 

terhadap kualitas laba.  

Ha: β2 > 0, berarti variabel ukuran dividen berpengaruh positif terhadap 

kualitas laba.  

3. H0: β3 ≤ 0, berarti variabel kenaikan dividen tidak berpengaruh positif 

terhadap kualitas laba.  

Ha: β3 > 0, berarti variabel kenaikan dividen berpengaruh positif terhadap 

kualitas laba 

4. H0: β4 ≤ 0, berarti variabel persistensi dividen tidak berpengaruh positif 

terhadap kualitas laba.  

Ha: β4 > 0, berarti variabel persistensi dividen berpengaruh positif terhadap 

kualitas laba.  

5. H0: β5 = 0, berarti variabel stock repurchase tidak berpengaruh terhadap 

kualitas laba.  

Ha: β5 ≠ 0, berarti variabel stock repurchase berpengaruh terhadap kualitas 

laba.  

 

Kriteria penerimaan dan penolakan H0 yaitu: 

1. Bila t hitung < t tabel, maka H0 tidak dapat ditolak. 

2. Bila t hitung > t tabel, maka H0 dapat ditolak. 

Atau: 

1. Jika probabilitas (p-value) > α maka H0 diterima 

2. Jika probabilitas (p-value) < α maka H0 ditolak
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek penelitian ini merupakan perusahaan yang termasuk kedalam 10 

Indonesia’s Biggest Conglomerates yang terdaftar di BEI periode 2015-2016. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan 

keuangan tahunan. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (purposive 

sampling), maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 31 perusahaan dengan 62 observasi selama dua periode. Berikut adalah 

rincian pengambilan sampel penelitian: 

Tabel 4.1 

Kriteria Pemilihan Sampel 

Keterangan Jumlah 

Populasi perusahaan yang termasuk dalam 10 

Indonesia’s Biggest Conglomerates dan terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia 

80 

Perusahaan yang tidak menyajikan laporan 

keuangan auditan tahun 2014-2017 

(6) 

Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang 

rupiah dalam pelaporan keuangannya 

(9) 

Perusahaan yang total ekuitas bernilai negatif (1) 

Perusahaan yang tergolong dalam lembaga 

keuangan 

(21) 

Jumlah perusahaan sampel penelitian 43 

Total observasi (2 tahun) 86 

Data outlier (24) 

Total observasi akhir 62 

Sumber: Data Diolah
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Pada tabel 4.1 terdapat data outlier sebanyak 24 data. Pemilihan data 

outlier tersebut dilakukan dengan cara melihat grafik di menu residual pada 

software Eviews 7. Selanjutnya kriteria data yang tergolong outlier yaitu data pada 

grafik yang nilainya menyimpang terlalu jauh dari nilai lainnya sehingga harus di 

keluarkan dari observasi.  

 

4.2. Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian ini secara umum menggunakan 2 persamaan regresi yaitu 

persamaan regresi dengan variabel dependen kualitas laba yang diproksikan 

dengan AAQ dan persamaan regresi dengan kualitas laba yang diproksikan 

dengan timeliness. Selanjutnya dikarenakan variabel independen status pembagian 

dividen dan persistensi dividen memiliki korelasi yang cukup kuat maka untuk 

menghindari timbulnya multikolinearitas, masing-masing persamaan regresi 

dibagi kedalam dua model yaitu model 1 (menguji pengaruh status pembagian 

dividen terhadap kualitas laba) dan model 2 (menguji pengaruh persistensi dividen 

terhadap kualitas laba). Selain itu statistik deskriptif dibagi kedalam 2 kelompok 

yaitu statisik deskriptif untuk sampel dengan proksi AAQ dan statistik deskriptif 

untuk sampel dengan proksi timeliness. Perbedaan statistik deskriptif tersebut 

terjadi karena adanya perbedaan 4 sampel perusahaan yang dikeluarkan karena 

terkategori dari kedua kelompok sampel tersebut.  
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4.2.1. Statistik Deskriptif 

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif Variabel Dependen AAQ 

 AAQ DIV DIV_S DIV_C PDIV SREP AKB ROA LEV 

 Mean  0.055809  0.790323  0.387097  0.354839  0.741935  0.112903  1.021143  0.057465  0.471545 
 Median  0.052375  1.000000  0.000000  0.000000  1.000000  0.000000  0.134672  0.040332  0.465489 
 Maximum  0.188576  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000  35.61963  0.457885  0.931239 
 Minimum  0.001106  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 -10.32105 -0.125691  0.097690 
 Std. Dev.  0.039808  0.410402  0.491062  0.482370  0.441142  0.319058  6.709818  0.090477  0.193979 
 Skewness  1.046276 -1.426372  0.463586  0.606780 -1.105815  2.446307  3.704600  2.223002  0.195717 
 Kurtosis  4.565601  3.034537  1.214912  1.368182  2.222826  6.984416  19.52403  11.41463  2.419278 

          
 Jarque-Bera  17.64386  21.02663  10.45265  10.68352  14.19620  102.8508  847.1779  233.9803  1.267018 
 Probability  0.000147  0.000027  0.005373  0.004787  0.000827  0.000000  0.000000  0.000000  0.530726 

          
 Sum  3.460176  49.00000  24.00000  22.00000  46.00000  7.000000  63.31089  3.562840  29.23576 
 Sum Sq. Dev.  0.096666  10.27419  14.70968  14.19355  11.87097  6.209677  2746.321  0.499346  2.295293 

          
 Observations  62  62  62  62  62  62  62  62  62 

Sumber: Data diolah, Eviews 7 
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Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif Variabel Dependen Timeliness 

 TL DIV DIV_S DIV_C PDIV SREP AKB ROA LEV 

 Mean -22.56452  0.758065  0.403226  0.370968  0.693548  0.177419  1.122768  0.059320  0.469038 

 Median -20.00000  1.000000  0.000000  0.000000  1.000000  0.000000  0.299238  0.038579  0.472941 

 Maximum  2.000000  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000  35.61963  0.457885  0.931239 

 Minimum -54.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 -10.32105 -0.125691  0.053239 

 Std. Dev.  13.99956  0.431751  0.494550  0.487007  0.464783  0.385142  6.759391  0.092639  0.203543 

 Skewness -0.378459 -1.205190  0.394558  0.534224 -0.839654  1.688801  3.577870  2.030350  0.095853 

 Kurtosis  2.776468  2.452482  1.155676  1.285396  1.705018  3.852050  18.74998  10.26847  2.298236 

          

 Jarque-Bera  1.609136  15.78340  10.39594  10.54375  11.61738  31.34665  773.1053  179.0765  1.367161 

 Probability  0.447281  0.000374  0.005528  0.005134  0.003001  0.000000  0.000000  0.000000  0.504806 

          

 Sum -1399.000  47.00000  25.00000  23.00000  43.00000  11.00000  69.61163  3.677849  29.08036 

 Sum Sq. Dev.  11955.24  11.37097  14.91935  14.46774  13.17742  9.048387  2787.051  0.523496  2.527225 

          

 Observations  62  62  62  62  62  62  62  62  62 
Sumber: Data diolah, Eviews 7 
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4.2.1.1. Kualitas Akrual (AAQ) 

Variabel dependen pertama dalam penelitian ini adalah kualitas laba yang 

diproksikan dengan kualitas akrual (AAQ). Berdasarkan pengolahan data yang 

dilakukan dengan menggunakan software Eviews 7, variabel AAQ memiliki nilai 

rata-rata (mean) sebesar 0.055809. Kemudian, median yang merupakan nilai 

tengah dari nilai data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar 

adalah sebesar 0.052375. 

Nilai maksimum sebesar   0.188576 dimiliki oleh PT Saratoga Investama 

Sedaya Tbk (SRTG) tahun 2016 yang artinya bahwa perusahaan tersebut diduga 

memiliki kualitas laba terendah selama periode penelitian,. Nilai minimum 

sebesar 0.001106 dimiliki oleh PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) tahun 

2016 yang artinya bahwa perusahaan tersebut diduga memiliki kualitas laba 

tertinggi selama periode penelitian.  

Sedangkan untuk nilai standar deviasi AAQ sebesar 0.039808 lebih kecil 

dibandingkan nilai rata-rata (mean) sehingga variabel AAQ memiliki sebaran dan 

penyimpangan data yang kecil. Nilai standar deviasi tersebut mengindikasikan 

hasil yang baik dan tidak menyebabkan bias. 

4.2.1.2. Timeliness 

Timeliness merupakan proksi kualitas laba selanjutnya yang digunakan 

dalam penelitian ini. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan 

menggunakan software Eviews 7, variabel timeliness memiliki nilai rata-rata 

(mean) sebesar  -22.56452. Kemudian, median yang merupakan nilai tengah dari 
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nilai data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah 

sebesar -20.00000. 

Nilai maksimum sebesar 2.000000 dimiliki oleh PT Waskita Karya Tbk 

(WSKT) dan PT Star Pacific Tbk (LPLI) tahun 2015 yang artinya bahwa 

perusahaan tersebut paling lambat dalam mempublikasikan laporan keuangannya 

selama periode penelitian. Nilai minimum sebesar  -54.00000 dimiliki oleh PT 

Lippo Karawaci Tbk (LPKR) tahun 2015 yang artinya bahwa perusahaan tersebut 

paling cepat dalam mempublikasikan laporan keuangannya sehingga diduga 

memiliki kualitas laba paling baik selama periode penelitian.  

Sedangkan untuk nilai standar deviasi timeliness sebesar 13.99956 lebih 

kecil dibandingkan nilai rata-rata (mean) sehingga variabel timeliness memiliki 

sebaran dan penyimpangan data yang kecil. Nilai standar deviasi tersebut 

mengindikasikan hasil yang baik dan tidak menyebabkan bias. 

4.2.1.3. Status Pembagian Dividen 

Variabel independen pertama dalam penelitian ini adalah status pembagian 

dividen. Nilai rata-rata status pembagian dividen pada sampel dengan proksi AAQ 

dan timeliness masing-masing sebesar 0.790323 dan 0.758065. Kemudian, median 

yang merupakan nilai tengah dari nilai data yang telah diurutkan dari yang terkecil 

hingga yang terbesar adalah sebesar  1.000000. 

Pada sampel dengan proksi AAQ, nilai maksimum status pembagian 

dividen sebesar 1.000000 dimiliki oleh 49  observasi dan nilai minimum sebesar 

0.000000 dimiliki oleh 13 observasi dari total 62 observasi. Sedangkan pada 
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sampel dengan proksi timeliness, nilai maksimum sebesar 1.000000 dimiliki oleh 

47 observasi dan nilai minimum sebesar 0.000000 dimiliki oleh 13 observasi dari 

total 62 observasi. Data tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar 

perusahaan terindikasi membagikan dividen selama periode penelitian.  

Sedangkan nilai standar deviasi status pembagian dividen pada sampel 

dengan proksi AAQ dan timeliness masing-masing sebesar 0.410402 dan 

0.431751 lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata sehingga variabel status 

pembagian dividen memiliki sebaran dan penyimpangan data yang kecil. Nilai 

standar deviasi tersebut mengindikasikan hasil yang baik dan tidak menyebabkan 

bias. 

4.2.1.4. Ukuran Dividen 

Variabel independen selanjutnya adalah ukuran dividen. Nilai rata-rata 

ukuran dividen pada sampel dengan proksi AAQ dan timeliness masing-masing 

sebesar 0.387097 dan 0.403226 . Kemudian, median yang merupakan nilai tengah 

dari nilai data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah 

sebesar 0.000000. 

Pada sampel dengan proksi AAQ, nilai maksimum ukuran dividen sebesar 

1.000000 dimiliki oleh 24 observasi dan nilai minimum sebesar 0.000000 dimiliki 

oleh 38 observasi dari total 70 observasi. Sedangkan untuk sampel dengan proksi 

timeliness, nilai maksimum sebesar 1.000000 dimiliki oleh 25 observasi dan nilai 

minimum sebesar 0.000000 dimiliki oleh 37 observasi dari total 62 observasi. 
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Data tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar perusahaan terindikasi 

membagikan dividen dalam ukuran kecil selama periode penelitian.  

Sedangkan nilai standar deviasi ukuran dividen pada sampel dengan proksi 

AAQ dan timeliness masing-masing sebesar 0.491062 dan  0.494550 lebih besar 

dibandingkan nilai rata-rata sehingga variabel ukuran dividen memiliki sebaran 

dan penyimpangan data yang luas. Nilai standar deviasi tersebut mengindikasikan 

hasil yang kurang baik dan berpotensi menyebabkan bias. 

4.2.1.5. Kenaikan Dividen 

Variabel independen ketiga yaitu kenaikan dividen. Nilai rata-rata 

kenaikan dividen pada sampel dengan proksi AAQ dan timeliness masing-masing 

sebesar 0.354839 dan 0.370968 . Kemudian, median yang merupakan nilai tengah 

dari nilai data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah 

sebesar  0.000000. 

Pada sampel dengan proksi AAQ, nilai maksimum kenaikan dividen 

sebesar 1.000000 dimiliki oleh 22 observasi dan nilai minimum sebesar 0.000000 

dimiliki oleh 40 observasi dari total 62 observasi. Sedangkan pada sampel dengan 

proksi timeliness, nilai maksimum sebesar 1.000000 dimiliki oleh 23 observasi 

dan nilai minimum sebesar 0.000000 dimiliki oleh 39 observasi dari total 62 

observasi. Hasil tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar perusahaan 

terindikasi tidak menaikkan ukuran dividen selama periode penelitian.  

Sedangkan nilai standar deviasi kenaikan dividen pada sampel dengan 

proksi AAQ dan timeliness masing-masing sebesar 0.482370 dan 0.487007 di 
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mana nilai tersebut lebih besar dibandingkan nilai rata-rata sehingga variabel 

kenaikan dividen memiliki sebaran dan penyimpangan data yang luas. Nilai 

standar deviasi tersebut mengindikasikan hasil yang kurang baik dan berpotensi 

menyebabkan bias. 

4.2.1.6. Persistensi Dividen 

Variabel independen keempat yaitu persistensi dividen. Nilai rata-rata 

persistensi dividen pada sampel dengan proksi AAQ dan Timeliness masing-

masing memiliki nilai sebesar 0.741935 dan  0.693548. Kemudian, median yang 

merupakan nilai tengah dari nilai data yang telah diurutkan dari yang terkecil 

hingga yang terbesar adalah sebesar  1.000000. 

Pada sampel dengan proksi AAQ, nilai maksimum persistensi dividen 

sebesar 1.000000 dimiliki oleh 46 observasi dan nilai minimum sebesar 0.000000 

dimiliki oleh 16 observasi dari total 62 observasi. Sedangkan untuk sampel 

dengan proksi timeliness, nilai maksimum sebesar 1.000000 dimiliki oleh 43 

observasi dan nilai minimum sebesar 0.000000 dimiliki oleh 19 observasi dari 

total 62 observasi. Hasil tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar 

perusahaan terindikasi membagikan dividen dua tahun berturut-turut selama 

periode penelitian.  

Sedangkan nilai standar deviasi persistensi dividen pada sampel dengan 

proksi AAQ dan timeliness masing-masing sebesar 0.441142 dan 0.464783 lebih 

kecil dibandingkan nilai rata-rata sehingga variabel persistensi dividen memiliki 
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sebaran dan penyimpangan data yang kecil. Nilai standar deviasi tersebut 

mengindikasikan hasil yang baik dan tidak menyebabkan bias. 

4.2.1.7. Stock Repurchase 

Variabel independen terakhir yaitu stock repurchase. Nilai rata-rata stock 

repurchase pada sampel dengan proksi AAQ dan timeliness masing-masing 

sebesar 0.112903 dan 0.177419. Kemudian, median yang merupakan nilai tengah 

dari nilai data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah 

sebesar  0.000000. 

Pada sampel dengan proksi AAQ, nilai maksimum stock repurchase 

sebesar 1.000000 dimiliki oleh 7 observasi dan nilai minimum sebesar 0.000000 

dimiliki oleh 55 observasi dari total 70 observasi Sedangkan pada sampel dengan 

proksi timeliness, nilai maksimum stock repurchase sebesar 1.000000 dimiliki 

oleh 11 observasi dan nilai minimum sebesar 0.000000 dimiliki oleh 51 observasi 

dari total 70 observasi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar 

perusahaan terindikasi tidak melakukan stock repurchase selama periode 

penelitian. 

Sedangkan nilai standar deviasi stock repurchase pada sampel dengan 

proksi AAQ dan Timeliness masing-masing sebesar 0.319058 dan 0.385142 lebih 

besar dibandingkan nilai rata-rata sehingga variabel stock repurchase memiliki 

sebaran dan penyimpangan data yang besar. Nilai standar deviasi tersebut 

mengindikasikan hasil yang kurang baik dan berpotensi menyebabkan bias. 
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4.2.1.8. Arus Kas Bebas 

Variabel kontrol pertama dalam penelitian ini yaitu arus kas bebas. Nilai 

rata-rata arus kas bebas pada sampel dengan proksi AAQ dan Timeliness masing-

masing sebesar  1.021143 dan 1.122768. Kemudian, median yang merupakan nilai 

tengah dari nilai data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar 

masing-masing sebesar 0.134672 dan 0.299238 . 

Pada sampel dengan proksi AAQ dan timeliness, nilai maksimum arus kas 

bebas sebesar 35.61963 dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) 

tahun 2015 dan nilai minimumnya sebesar -10.32105 dimiliki oleh PT Adhi Karya 

(Persero) Tbk (ADHI) tahun 2015. Sedangkan nilai standar deviasi arus kas bebas 

pada sampel dengan proksi AAQ dan timeliness masing-masing sebesar 6.709818 

dan 6.759391 di mana nilai tersebut lebih besar dibandingkan nilai rata-rata 

sehingga variabel arus kas bebas memiliki sebaran dan penyimpangan data yang 

besar. Nilai standar deviasi tersebut mengindikasikan hasil yang kurang baik dan 

berpotensi menyebabkan bias. 

4.2.1.9. Profitabilitas 

Variabel kontrol selanjtunya yaitu profitabilitas yang diukur dengan ROA 

(Return on Asset). Nilai rata-rata ROA pada sampel dengan proksi AAQ dan 

timeliness masing-masing sebesar 0.057465 dan 0.059320. Kemudian, median 

yang merupakan nilai tengah dari nilai data yang telah diurutkan dari yang terkecil 

hingga yang terbesar masing-masing sebesar  0.040332 dan 0.038579. 
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Nilai maksimum ROA sebesar 0.457885 dimiliki oleh PT Matahari 

Department Store Tbk (LPPF) tahun 2015 dan nilai minimum sebesar  -0.125691 

dimiliki oleh PT Star Pacific Tbk (LPLI) tahun 2015 selama. Nilai standar deviasi 

ROA pada sampel dengan proksi AAQ dan timeliness masing-masing sebesar 

0.090477 dan 0.092639 di mana nilai tersebut lebih besar dibandingkan nilai rata-

rata sehingga variabel ROA memiliki sebaran dan penyimpangan data yang besar. 

Nilai standar deviasi tersebut mengindikasikan hasil yang kurang baik dan 

berpotensi menyebabkan bias. 

4.2.1.10. Leverage 

Variabel kontrol terakhir yaitu leverage. Nilai rata-rata leverage pada 

sampel dengan proksi AAQ dan timeliness masing-masing sebesar  0.471545 dan 

0.469038. Kemudian, median yang merupakan nilai tengah dari nilai data yang 

telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar masing-masing sebesar   

0.465489 dan 0.472941 . 

Pada sampel dengan proksi AAQ, nilai maksimum leverage sebesar 

0.931239 dimiliki oleh PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) tahun 2016 

dan nilai minimum sebesar  0.097690 dimiliki oleh PT Semen Baturaja Tbk 

(SMBR) tahun 2016. Pada sampel dengan proksi timeliness, nilai maksimum 

sebesar 0.931239 dimiliki oleh PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) 

tahun 2016 dan nilai minimum sebesar 0.053239 dimiliki oleh PT Puradelta 

Lestari Tbk (DMAS) tahun 2016. Nilai standar deviasi leverage pada sampel 

dengan proksi AAQ dan timeliness masing-masing sebesar 0.193979 dan 
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0.203543 di mana nilainya lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata sehingga 

variabel leverage memiliki sebaran dan penyimpangan data yang kecil. Nilai 

standar deviasi tersebut mengindikasikan hasil yang baik dan tidak menyebabkan 

bias. 

4.2.2. Hasil Pengujian Model Data Panel 

4.2.2.1. Hasil Uji Chow 

Tabel 4.4  

Ringkasan Hasil Uji Chow 

 Variabel Dependen 

Kriteria AAQ Timeliness 

Prob. Cross-section chi-

square 

Model 1 Model 2 Model 1 Model 2 

0.0007 0.0002 0.0000 0.0000 
Sumber: Data diolah, Eviews 7 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa probabilitas cross section 

chi-square dengan variabel dependen AAQ sebesar 0.0007 dan 0.0002. Nilai 

tersebut lebih kecil dari α (5%) sehingga  Ho ditolak dan Ha diterima jadi lebih 

tepat menggunakan model fixed effect. Sedangkan untuk probabilitas cross-

section chi-square dari persamaan yang menggunakan variabel dependen 

timeliness baik yang menggunakan model 1 dan model 2 sebesar 0.0000. Nilai 

tersebut juga lebih kecil dari 5% sehingga lebih tepat menggunakan fixed effect. 

Jika menggunakan model fixed effect, maka perlu dilakukan uji Hausman. 
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4.2.2.2. Hasil Uji Hausman 

Tabel 4.5  

Ringkasan Hasil Uji Hausman 

 Variabel Dependen 

Kriteria AAQ Timeliness 

Prob. Cross-section 

random 

Model 1 Model 2 Model 1 Model 2 

0.4242 0.3440 0.0001 0.0003 
Sumber: Data diolah, Eviews 7 

Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa probabilitas cross-section random 

dengan variabel dependen AAQ masing-masing sebesar 0.4242 dan 0.3440. 

Kedua nilai tersebut lebih besar dari α (5%) yang berarti Ho diterima dan Ha 

ditolak sehingga persamaan tersebut menggunakan model random effect. 

Sebaliknya, probabilitas cross-section random dengan variabel dependen 

timeliness pada model 1 dan 2 masing-masing sebesar 0.0001 dan 0.0003 di mana 

nilai tersebut lebih kecil dari 5% sehingga  menggunakan model fixed effect.  

4.2.3. Hasil Uji Asumsi Klasik 

4.2.3.1. Uji Normalitas 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas Variabel Dependen AAQ Model 1 

 

Sumber: Data diolah, Eviews 7 
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Gambar 4.2 

Hasil Uji Normalitas Variabel Dependen AAQ Model 2 

 

Sumber: Data diolah, Eviews 7 

 

Gambar 4.3 

Hasil Uji Normalitas Variabel Dependen Timeliness Model 1 

 

Sumber: Data diolah, Eviews 7 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

-0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10

Series: Standardized Residuals
Sample 2015 2016
Observations 62

Mean       1.82e-17
Median  -0.002882
Maximum  0.104395
Minimum -0.061284
Std. Dev.   0.033508
Skewness   0.473869
Kurtosis   3.355620

Jarque-Bera  2.647077
Probability  0.266192

0

1

2

3

4

5

6

-12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12

Series: Standardized Residuals
Sample 2015 2016
Observations 62

Mean      -6.88e-16
Median   0.000000
Maximum  11.56364
Minimum -11.56364
Std. Dev.   6.616658
Skewness  -1.93e-16
Kurtosis   1.716081

Jarque-Bera  4.258488
Probability  0.118927

Pengaruh Kebijakan Dividen..., Ni Gusti Ayu Erica Bhuwana, Ak.-Ibs, 2018



76 
 

 
Indonesia Banking School 

Gambar 4.4 

Hasil Uji Normalitas Variabel Dependen Timeliness Model 2 

 

Sumber: Data diolah, Eviews 7 
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4.2.3.2. Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Multikolinearitas AAQ Model 1 

 DIV DIV_S DIV_C SREP AKB ROA LEV 

DIV  1.000000       

DIV_S  0.409343  1.000000      

DIV_C  0.381993  0.448732  1.000000     

SREP -0.066637 -0.074255  0.054977  1.000000    

AKB -0.099250  0.110516 -0.130896 -0.051619  1.000000   

ROA  0.291165  0.269443  0.251508  0.113173 -0.106705  1.000000  
LEV  0.116774 -0.103863  0.050447  0.213524  0.236570 -0.003047  1.000000 

Sumber: Data diolah, Eviews 7 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Multikolinearitas AAQ Model 2 

 DIV_S DIV_C PDIV SREP AKB ROA LEV 

DIV_S  1.000000       
DIV_C  0.448732  1.000000      
PDIV  0.468700  0.206266  1.000000     
SREP -0.074255  0.054977 -0.255487  1.000000    
AKB  0.110516 -0.130896 -0.083193 -0.051619  1.000000   
ROA  0.269443  0.251508  0.217402  0.113173 -0.106705  1.000000  
LEV -0.103863  0.050447  0.077268  0.213524  0.236570 -0.003047  1.000000 

Sumber: Data diolah, Eviews 7 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Multikolinearitas Timeliness Model 1 

 DIV DIV_S DIV_C SREP AKB ROA LEV 

DIV  1.000000       
DIV_S  0.464372  1.000000      
DIV_C  0.433839  0.457793  1.000000     
SREP -0.033392  0.048587  0.080352  1.000000    
AKB -0.079635  0.087032 -0.129756 -0.070652  1.000000   
ROA  0.281775  0.319708  0.241983  0.067091 -0.110228  1.000000  
LEV  0.055914 -0.219676  0.040771  0.157873  0.230439 -0.064099  1.000000 

Sumber: Data diolah, Eviews 7 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Multikolinearitas Timeliness Model 2 

 DIV_S DIV_C PDIV SREP AKB ROA LEV 

DIV_S  1.000000       
DIV_C  0.457793  1.000000      

PDIV  0.475082  0.220777  1.000000     

SREP  0.048587  0.080352 -0.149186  1.000000    
AKB  0.087032 -0.129756 -0.059479 -0.070652  1.000000   

ROA  0.319708  0.241983  0.171826  0.067091 -0.110228  1.000000  

LEV -0.219676  0.040771  0.085221  0.157873  0.230439 -0.064099  1.000000 
Sumber: Data diolah, Eviews 7 
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Mulitikolinearitas ditandai dengan adanya nilai korelasi antara variabel 

eksplanatori yang melebihi 0.8 (Gujarati, 2010). Berdasarkan tabel 4.6 sampai 

tabel 4.9, dapat dilihat bahwa tidak ada variabel yang memiliki nilai melebihi 0.8, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya 

multikolineritas antar variabel independen baik pada model 1 maupun model 2.  

4.2.3.3. Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.10 

Ringkasan Hasil Uji Heteroskedastisitas (White) 

 Variabel Dependen 

Kriteria AAQ Timeliness 

Prob. Obs*R-squared Model 1 Model  2 Model 1 Model 2 

0.6262 0.5092 0.9648 0.9422 
Sumber: Data diolah, Eviews 7 

Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas maka penelitian ini 

menggunakan uji White. Berdasarkan tabel 4.10, dapat dilihat bahwa persamaan 

dengan variabel dependen AAQ memiliki nilai probability Obs*R-squared 

sebesar (0.6262) dan (0.5092). Masing-masing nilai tersebut lebih besar dari α 

(5%) sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat heteroskedastisitas. Sama  halnya 

persamaan dengan variabel dependen timeliness,nilai probability Obs*R-squared 

sebesar (0.9648) dan (0.9422) juga melebihi 5% sehingga tidak terdapat 

heteroskedastisitas.  
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4.2.3.4. Uji Autokolerasi 

Tabel 4.11 

Ringkasan Hasil Uji Autokorelasi  

(Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test) 

 Variabel Dependen 

Kriteria AAQ Timeliness 

Prob. Obs*R-squared Model 1 Model 2 Model 1 Model 2 

0.6932 0.1833 0.7940 0.8310 
Sumber: Data diolah, Eviews 7 

Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Breusch-Godfrey 

Serial Correlation LM. Berdasarkan tabel 4.10, seluruh nilai probability Obs*R-

squared lebih besar dari α (5%). Nilai tersebut mengindikasikan tidak adanya 

autokorelasi dalam model penelitian ini.  
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4.2.4. Hasil Regresi Data Panel     Tabel 4.12 

Ringkasan Hasil Regresi Dengan Variabel Dependen AAQ 

  Model 1 Model 2 

                                                     
                      
                               
                              
                                      

                                  
                     
                                
                               
                                              

Variable Expected 

Sign 

Coefficient t-Statistic Prob. Coefficient t-statistic Prob. 

C  0.078278 5.048022 0.0000 0.079214 5.157269 0.0000 
DIV ( - ) -0.010695 -0.777160 0.4405    

DIV_SIZE ( - ) -0.008940 -0.742899 0.4608 -0.003677 -0.283306 0.7780 
DIV_CHANGE ( - ) 0.029319 2.583831 0.0125 0.026548 2.424809 0.0187 

PDIV ( - )    -0.017107 -1.230113 0.2240 
SREP ( + ) / ( - ) 0.044900 2.776179 0.0075 0.039472 2.323189 0.0240 
AKB ( + ) 0.000194 0.246575 0.8062 6.61E-05 0.082534 0.9345 
ROA ( - ) 0.013533 0.229652 0.8192 0.015407 0.261857 0.7944 
LEV ( + ) -0.057268 -2.032529 0.0470 -0.051148 -1.772731 0.0819 

Adjusted R-Square 0.157714 0.162071 
F-statistic 2.631705 2.685500 
Prob (F-statistic) 0.020491 0.018398 
Ringkasan Variabel 

Variabel dependen    : Kualitas Akrual (AAQ) dan timeliness 

Variabel independen : status pembagian dividen (DIV), ukuran dividen (DIV_SIZE), kenaikan dividen (DIV_CHANGE), persistensi dividen (PDIV), dan  

stock repurchase (SREP).  

Variabel kontrol        : arus kas bebas (AKB), profitabilitas (ROA), dan leverage (LEV) 

Sumber: Data diolah, Eviews 7 
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Tabel 4.13 

Ringkasan Hasil Regresi Dengan Variabel Dependen Timeliness 

  Model 1 Model 2 

                                                   
                      
                               
                              
             

                                  
                      
                                
                              
                                                  

 

Variable Expected Sign Coefficient t-Statistic Prob. Coefficient t-statistic Prob. 

C  66.12361 3.195771 0.0039 66.53297 3.163335 0.0042 
DIV ( - ) -6.903378 -0.826063 0.4169    

DIV_SIZE ( - ) 7.592402 0.925157 0.3641 5.882794 0.634747 0.5316 
DIV_CHANGE ( - ) 12.47508 2.312419 0.0296 10.19360 2.169906 0.0401 

PDIV ( - )    -2.245874 -0.224187 0.8245 
SREP ( + ) / ( - ) -17.20950 -1.150398 0.2613 -16.99585 -1.121488 0.2732 
AKB ( + ) 1.334243 2.064933 0.0499 1.216824 1.894014 0.0703 
ROA ( - ) 25.20607 0.419423 0.6786 16.95828 0.246514 0.8074 
LEV ( + ) -194.1936 -4.419507 0.0002 -198.3853 -4.405504 0.0002 

Adjusted R-Square 0.432237 0.417314 
F-statistic 2.255111 2.180745 
Prob (F-statistic) 0.019522 0.023760 
Ringkasan Variabel 

Variabel dependen    : Kualitas Akrual (AAQ) dan timeliness 

Variabel independen : status pembagian dividen (DIV), ukuran dividen (DIV_SIZE), kenaikan dividen (DIV_CHANGE), persistensi dividen (PDIV), dan 

stock repurchase (SREP).  

Variabel kontrol        : arus kas bebas (AKB), profitabilitas (ROA), dan leverage (LEV) 

Sumber: Data diolah, Eviews 7
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4.2.5 Koefisien Determinasi 

Berdasarkan tabel 4.12, nilai koefisien determinasi (Adjusted R-Square) 

variabel dependen AAQ model 1 adalah sebesar 0.157714. Nilai tersebut dapat 

diartikan bahwa 15.7714% variasi variabel AAQ yang dapat dijelaskan oleh 

variabel dividen, ukuran dividen, perubahan dividen, stock repurchase, arus kas 

bebas, profitabilitas, dan leverage. Selanjutnya koefisien determinasi AAQ model 

2 sebesar 0.162071 yang berarti hanya 16.2071% variasi variabel AAQ yang 

dapat dijelaskan oleh variabel ukuran dividen, perubahan dividen, persistensi 

dividen stock repurchase, arus kas bebas, profitabilitas, dan leverage. 

Berdasarkan tabel 4.13, nilai koefisien determinasi (Adjusted R-Square) 

variabel dependen timeliness model 1 adalah sebesar 0.432237. Nilai tersebut 

dapat diartikan bahwa hanya 43.2237% variasi variabel timeliness yang dapat 

dijelaskan oleh variabel dividen, ukuran dividen, perubahan dividen, stock 

repurchase, arus kas bebas, profitabilitas, dan leverage. Selanjutnya koefisien 

determinasi timeliness model 2 sebesar 0.417314 yang berarti hanya 41.7314% 

variasi variabel timeliness yang dapat dijelaskan oleh variabel ukuran dividen, 

perubahan dividen, persistensi dividen stock repurchase, arus kas bebas, 

profitabilitas, dan leverage. 
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4.2.6.  Hasil Uji Statistik F 

Berdasarkan tabel 4.12 dan 4.13, seluruh nilai Prob (F-statistic) lebih kecil 

dari α (5%). Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan (bersama-sama), 

variabel dividen, ukuran dividen, kenaikan dividen, persistensi dividen, stock 

repurchase, arus kas bebas, profitabilitas, dan leverage berpengaruh terhadap 

kualitas laba (AAQ dan Timeliness) secara signifikan. 

4.2.7. Hasil Uji Statistik t 

4.2.7.1.Hipotesis Pertama 

Hipotesis pertama menyatakan bahwa status pembagian deviden 

berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Berdasarkan tabel 4.12 dan 4.13 

koefisien status pembagian dividen sebesar -0.010695 untuk proksi AAQ dan -

6.903378 untuk proksi timeliness. Selanjutnya, probabilitas DIV sebesar 0.4405 

untuk proksi AAQ dan 0.4169 untuk proksi timeliness melebihi tingkat 

signifikansi (5%) sehingga H0 diterima dan Ha1 ditolak. Dapat disimpulkan 

bahwa status pembagian dividen terbukti tidak berpengaruh positif terhadap 

kualitas laba perusahaan konglomerat.  

4.2.7.2 Hipotesis Kedua 

Hipotesis kedua menyatakan bahwa ukuran dividen berpengaruh positif 

terhadap kualitas laba perusahaan konglomerat. Berdasarkan hasil regresi di atas, 

koefisien ukuran dividen pada proksi AAQ sebesar -0.008940 untuk model 1 dan 

-0.003677 untuk model 2 bertanda negatif. Sedangkan koefisien ukuran dividen 
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pada proksi timeliness bertanda positif dengan nilai sebesar 7.592402 untuk model 

1 dan 5.882794 untuk model 2. Selanjutnya, seluruh nilai probabilitas DIV_S 

(0.4608; 0.7780; 0.3641; 0.5316) melebihi α (5%) sehingga H0 diterima Ha2 

ditolak. Dapat disimpulkan bahwa ukuran dividen tidak berpengaruh positif 

terhadap kualitas laba perusahaan konglomerat.   

4.2.7.3 Hipotesis Ketiga 

Hipotesis ketiga menyatakan kenaikan dividen berpengaruh positif 

terhadap kualitas laba perusahaan konglomerat. Berdasarkan hasil regresi diatas, 

seluruh probabilitas kenaikan dividen (0.0125; 0.0187; 0.0296; 0.0401) lebih kecil 

dari tingkat signifikansi 5% dengan. Namun seluruh koefisien kenaikan dividen 

(0.029319; 0.026548; 12.47508; 10.19360) bertanda positif yang berarti bahwa 

kenaikan dividen justru berpengaruh negatif terhadap kualitas laba perusahaan 

konglomerat yang diproksikan dengan AAQ dan timeliness (H0 dietrima Ha3 

ditolak). Dapat disimpulkan bahwa kenaikan dividen tidak berpengaruh positif 

terhadap kualitas laba perusahaan konglomerat. 

4.2.7.4. Hipotesis Keempat 

Hipotesis keempat menyatakan bahwa persistensi deviden berpengaruh 

positif terhadap kualitas laba perusahaan konglomerat. Berdasarkan tabel 4.12 dan 

4.13 koefisien variabel persistensi dividen sebesar -0.017107 untuk proksi AAQ 

dan -2.245874 untuk proksi timeliness. Namun probabilitas persistensi dividen 

0.2240 untuk proksi AAQ dan 0.8245 untuk proksi timeliness lebih dari tingkat 

signifikansi (5%) sehingga H0 diterima dan Ha4 ditolak. Dapat disimpulkan 
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bahwa persistensi dividen terbukti tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laba 

perusahaan konglomerat.  

4.2.7.5 Hipotesis Kelima 

 Hipotesis kelima menyatakan bahwa stock repurchase berpengaruh 

terhadap kualitas laba perusahaan konglomerat. Pada proksi AAQ, koefisien 

variabel stock repurchase sebesar 0.044900 untuk model 1 dan 0.039472 untuk 

model 2. Nilai koefisien yang positif tersebut menunjukkan bahwa stock 

repurchase berpengaruh negatif terhadap kualitas laba yang diproksikan dengan 

AAQ. Hubungan tersebut juga signifikan di mana nilai probabilitasnya sebesar 

0.0075 untuk model 1 dan 0.0240 untuk model 2 kurang dari 5% (Ho ditolak dan 

Ha5 diterima). Jadi dapat disimpulkan bahwa stock repurchase berpengaruh 

negatif terhadap kualitas laba perusahaan konglomerat yang diproksikan dengan 

AAQ.   

 Selanjutnya pada proksi timeliness, koefisien variabel SREP sebesar -

17.20950 untuk model 1 dan -16.99585 untuk model 2. Namun probabilitas stock 

repurchase sebesar 0.2613 untuk model 1 dan 0.2732 untuk model 2 lebih dari 

5%  sehingga Ho diterima dan Ha5 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa stock 

repurchase tidak berpengaruh terhadap kualitas laba perusahaan konglomerat 

yang diproksikan dengan timeliness.  
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4.2.7.6 Variabel Kontrol  

Terdapat tiga variabel kontrol dalam penelitian ini yaitu arus kas bebas, 

profitabilitas, dan leverage. Arus kas bebas diprediksi berpengaruh negatif 

terhadap kualitas laba sehingga koefisiennya bertanda positif terhadap AAQ dan 

timeliness. Hasil regresi menunjukkan bahwa sebagian besar nilai probabilitas 

arus kas bebas lebih besar dari 5% dan hanya probabilitas arus kas bebas pada 

timeliness model 1 yang berada dibawah 5% sehingga secara umum arus kas 

bebas tidak berpengaruh negatif  terhadap kualitas laba yang diproksikan dengan 

AAQ dan timeliness. 

Profitabilitas diproksikan dengan ROA (Return on Asset). ROA diprediksi 

berpengaruh positif terhadap kualitas laba, sehingga memiliki tanda yang negatif 

terhadap AAQ dan Timeliness. Hasil regresi menunjukkan bahwa seluruh nilai 

probabilitasnya melebihi 5% sehingga profitabilitas tidak memiliki pengaruh 

positif  terhadap kualitas laba yang diproksikan dengan AAQ dan timeliness.  

Selanjutnya variabel leverage diproksikan dengan DAR (Debt to Asset 

Ratio. Leverage diprediksi memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas laba 

sehingga koefisiennya bertanda positif terhadap AAQ dan timeliness. Hasil regresi 

menunjukkkan bahwa koefisien leverage bertanda negatif sehingga leverage 

berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Hubungan tersebut  secara umum 

siginifikan yang ditandai dengan sebagian besar nilai probabilitas leverage berada 

di bawah 5% dan hanya probabilitas leverage pada AAQ model 2 yang tidak 

signifikan karena melebihi 5%. Jadi secara umum leverage tidak bepengaruh 
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negatif terhadap kualitas laba perusahaan konglomerat yang diproksikan dengan 

AAQ dan timeliness.  

Tabel 4.14 

Ringkasan Hasil Uji Statistik t 

Variabel  Hasil  

Status 

Pembagian 

Dividen  

H1 ditolak pada model kualitas 

akrual (AAQ) dan timeliness 

Ukuran Dividen H2 ditolak pada model kualitas 

akrual (AAQ) dan timeliness 

Kenaikan 

Dividen 

H3 ditolak pada model kualitas 

akrual (AAQ) dan timeliness 

Persistensi 

Dividen 

H4 ditolak  pada model kualitas 

akrual (AAQ) dan timeliness 

Stock 

Repurchase 

H5 diterima pada model kualitas 

akrual (AAQ) namun ditolak pada 

model timeliness 

Arus Kas Bebas Tidak sesuai dengan dugaan awal 

Profitabilitas Tidak sesuai dengan dugaan awal 

Leverage Tidak sesuai dengan dugaan awal 

Sumber: Data Diolah 

 

4.2.8. Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.8.1. Pengaruh Status Pembagian Dividen terhadap Kualitas Laba 

Berdasarkan hasil analisis data, dapat diketahui bahwa status pembagian 

dividen tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laba perusahaan 

konglomerat.  Tidak adanya pengaruh signifikan positif status pembagian dividen 

terhadap kualitas laba yang diproksikan dengan kualitas akrual mungkin 

disebabkan tidak adanya diskresi manajemen pada pembagian dividen tunai. 
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Hanya terdapat satu prosedur atau metode yang dapat digunakan terkait 

pencatatan transaksi dividen tunai. Pihak manajemen tidak memiliki pilihan untuk 

menggunakan metode lain sehingga tidak adanya peluang untuk mempengaruhi 

angka laba melalui transaksi pembagian dividen tunai. Ketiadaan diskresi 

manajemen terhadap laba perusahaan melalui aktivitas pembagian dividen 

menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap jumlah akrual.  

Sama halnya dengan kualitas akrual, kualitas laba yang diproksikan 

dengan timeliness juga tidak dipengaruhi oleh status pembagian dividen. Hasil 

tersebut disebabkan tidak adanya kerumitan dalam metode atau prosedur untuk 

mencatat transaksi pembagian dividen tunai sehingga tidak menyebabkan 

perusahaan terlambat dalam mempublikasikan laporan keuangannya. Jadi tidak 

ada perbedaan ketepatwaktuan publikasi laporan keuangan antara perusahaan 

yang membagikan dividen maupun yang tidak membagikan membagikan dividen.  

4.2.8.2 Pengaruh Ukuran Dividen terhadap Kualitas Laba 

Sama halnya dengan status pembagian dividen, ukuran dividen juga tidak 

berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laba. Hasil tersebut sejalan 

dengan hasil penelitian Febriela dan Veronica (2014), Skinner dan Soltes (2009) 

dan Talebi (2010). Skinner dan Soltes (2009) menyatakan perusahaan yang 

membagikan dividen memiliki kualitas laba yang lebih baik (persisten) namun 

jumlah dari dividen tidak berpengaruh signifikan. Hal tersebut mungkin 

disebabkan karena adanya homogenitas atau kelompok-kelompok perusahaan 

yang memang membagikan dividen dalam ukuran yang hampir sama dengan 
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kualitas laba yang hampir sama pula sehingga memampukan mereka untuk 

membagikan dividen terlepas dari besarnya ukuran dividen itu sendiri (Febriela 

dan Veronica, 2014).  

Selain itu ukuran dividen yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan 

ukuran dividen tunai. Pencatatan jumlah dividen tunai hanya menggunakan satu 

prosedur atau metode akuntansi sehingga tidak ada diskresi manajemen baik saat 

perusahaan membagikan dividen dalam jumlah besar maupun dalam jumlah kecil. 

Tidak adanya diskresi manajemen terhadap laba menunjukkan tidak adanya 

pengaruh terhadap total akrual. Oleh sebab itu, ukuran dividen tidak berpengaruh 

signifikan positif terhadap kualitas laba  yang diproksikan dengan kualitas akrual.  

Dalam penelitian ini, ukuran dividen juga tidak berpengaruh signifikan 

positif terhadap kualitas laba yang diproksikan dengan timeliness. Tidak adanya 

kerumitan dalam hal metode pencatatan jumlah dividen tunai tidak menyebabkan 

keterlambatan perusahaan untuk mempublikasikan laporan keuangannya. Jadi 

tidak terdapat perbedaaan ketepatwaktuan pelaporan keuangan antara perusahaan 

yang membagikan dividen dalam jumlah besar mapun yang membagikan dividen 

dalam jumlah kecil.    

4.2.8.3. Pengaruh Kenaikan Dividen terhadap Kualitas Laba 

Berdasarkan hasil analisis data, kenaikan dividen berpengaruh negatif 

signifikan terhadap kualitas laba perusahaan konglomerat. Hasil penelitian ini 

cukup sejalan dengan penelitian Hasty dan Herawaty (2017) yang menemukan 

adanya hubungan positif antara kebijakan dividen dengan manajemen laba yang 
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berarti bahwa kebijakan dividen berpengaruh negatif terhadap kualitas laba. 

Semakin tingginya rasio pembayaran dividen maka semakin kecil jumlah laba 

ditahan dan biaya ekuitas yang tinggi. Hussainey dan Eisa (2009) juga 

menemukan bahwa kenaikan dividen tidak membawa informasi relevan tentang 

laba masa depan pada perusahaan yang mengalami penurunan pertumbuhan laba.  

Jika dilihat dari kualitas akrual, terdapat hubungan signifikan negatif 

antara kenaikan dividen dan kualitas laba (berlawanan dengan hipotesis). Jika 

dilihat dari statistik deskriptif, nilai minimum ROA sebesar (-12.5691%) dengan 

rata-rata ROA hanya sebesar 5.7465% diartikan bahwa terdapat perusahaan yang 

menaikkan dividennya walaupun sedang mendapat laba yang rendah. Kebijakan 

perusahaan tersebut untuk menaikkan jumlah dividen dalam kondisi laba yang 

kecil diduga dapat memotivasi pihak manajemen untuk menggunakan diskresinya 

agar kinerja perusahaan tetap terlihat baik. Meningkatnya diskresi manajemen 

tersebut berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah akrual sehinggga kualitas 

laba menurun.  

Sedangkan jika dilihat dari timeliness, terdapat hubungan signifikan 

negatif antara kenaikan dividen dan kualitas laba (berlawanan dengan hipotesis). 

Sesuai penjelasan sebelumnya, adanya perusahaan yang menaikkan dividen dalam 

kondisi laba yang kecil maka akan memicu meningkatnya diskresi manajemen 

untuk memanipulasi laba. Tindakan manajemen perusahaan untuk memanipulasi 

laba diduga akan memakan waktu yang lama sehingga bisa menjadi faktor yang 

memicu keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangannya. Penjelasan 

tersebut sesuai dengan hasil penelitian (Seni dan Mertha, 2015) yang menemukan 
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bahwa manajemen laba berpengaruh signifikan negatif terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan.  

4.2.8.4. Pengaruh Perisitensi Dividen terhadap Kualitas Laba 

Sama halnya dengan status pembagian dividen, persistensi dividen juga 

tidak berpengaruh terhadap kualitas laba perusahaan konglomerat. Persistensi 

dividen dalam penelitian ini diartikan perusahaan membagikan dividen tunai 

selama dua tahun berturut-turut. Tidak adanya hubungan positif signifikan antara 

persistensi dividen dengan kualitas akrual (AAQ) diduga disebabkan oleh 

terbatasnya diskresi manajemen dalam memilih metode akuntansi yang dapat 

mempengaruhi laba perusahaan sehingga menunjukkan tidak adanya pengaruh 

terhadap jumlah akrual.  

Sedangkan tidak adanya pengaruh persistensi dividen terhadap timeliness 

diduga disebabkan tidak adanya kerumitan metode dalam pencatatan transaksi 

pembagian dividen selama dua tahun berturut-turut yang dapat menyebabkan 

perusahaan terlambat dalam mempublikasikan laporan keuangannya. Jadi tidak 

terdapat perbedaan ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan antara 

perusahaan yang membagikan dividen secara persisten ataupun yang tidak 

membagikan dividen secara persisten.  

4.2.8.5. Pengaruh Stock Repurchase terhadap Kualitas Laba 

Penelitian ini menemukan bahwa stock repurchase berpengaruh signifikan 

negatif terhadap kualitas laba yang diproksikan dengan kualitas akrual AAQ. 

Hasil penelitian ini cukup sejalan dengan hasil penelitian Sung, Yung dan 
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Rahman (2014), Gong et al. (2008) serta Di dan Marciukaitye (2015). Stock 

repurchase merupakan pembelian saham kembali oleh perusahaan. Aktivitas 

stock repurchase yang melibatkan saham menyebabkan adanya beberapa pilihan 

prosedur atau metode akuntansi bagi pencatatan aktivitas stock repurchase. Pihak 

manajemen memiliki diskresi yang tinggi untuk memilih metode akuntansi mana 

yang akan digunakan sehingga dapat mempengaruhi laba perusahaan. Adanya 

diskresi manajemen terhadap laba perusahaan menunjukkan adanya pengaruh 

stock repurchase terhadap jumlah akrual. Oleh sebab itu, hasil penelitian ini 

menunjukkan stock repurchase berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba 

yang diproksikan dengan kualitas akrual (AAQ).  

Sebaliknya stock repurchase tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas laba perusahaan yang diproksikan dengan timeliness. Hal tersebut 

mungkin disebabkan tidak adanya kerumitan metode atau prosedur dalam hal 

pencatatan transaki stock repurchase yang dapat menyebabkan perusahaan 

terlambat dalam mempublikasikan laporan keuangannya. Jadi tidak terdapat 

perbedaan ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan antara perusahaan 

yang melakukan stock repurchase maupun yang tidak melakukan stock 

repurchase.  

4.2.8.6. Pengaruh Arus Kas Bebas terhadap Kualitas Laba 

Berdasarkan hasil analisis data, variabel arus kas bebas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas laba perusahaan konglomerat yang diproksikan 

dengan kualitas akrual (AAQ) dan timeliness. Hasil tersebut tidak sesuai dengan 

Pengaruh Kebijakan Dividen..., Ni Gusti Ayu Erica Bhuwana, Ak.-Ibs, 2018



93 
 

 
Indonesia Banking School 

dugaan di mana arus kas bebas diprediksi berpengaruh negatif terhadap kualitas 

laba.  

Jika dilihat dari kualitas akrual (AAQ), tidak berpengaruhnya arus kas 

bebas terhadap kualitas laba menunjukkan bahwa besar kecilnya jumlah arus kas 

bebas tidak menjadi tolak ukur meningkatnya diskresi manajemen untuk 

memanipulasi angka laba demi menutupi investasi pada proyek yang tidak 

menguntungkan perusahaan. Selain itu, tidak adanya hubungan signifikan antara 

arus kas bebas dengan kualitas laba yang diproksikan dengan timeliness mungkin 

disebabkan karena adanya ketentuan yang mewajibkan agen untuk memberikan 

laporan keuangan tepat waktu kepada pihak eksternal walaupun informasi yang 

diberikan mungkin memberikan sinyal yang buruk tentang kualitas laba 

perusahaan. 

4.2.8.7. Pengaruh Profitabilitas terhadap Kualitas Laba  

Sama halnya dengan arus kas bebas, profitabilitas yang diproksikan 

dengan ROA juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba perusahaan 

konglomerat. Jika dilihat dari kualitas akrual (AAQ), tidak berpengaruhnya arus 

kas bebas terhadap kualitas laba menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan 

dalam mengahsilkan laba tidak menjadi tolak ukur menurunnya diskresi 

manajemen untuk memanipulasi angka laba. Selain itu, tidak adanya hubungan 

signifikan antara ROA dengan kualitas laba yang diproksikan dengan timeliness 

mungkin disebabkan karena adanya peraturan yang mewajibkan agen untuk 

menyampaikan laporan keuangan tepat waktu kepada pihak eksternal terlepas dari 
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informasi yang diberikan memberikan sinyal baik atau buruk tentang kualitas laba 

perusahaan. 

4.2.8.8 Pengaruh Leverage terhadap Kualitas Laba 

Pada penelitian ini variabel leverage berpengaruh signifikan positif 

terhadap kualitas laba perusahaan konglomerat. Jika dilihat dari kualitas akrual 

(AAQ), leverage tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas laba. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin besar jumlah hutang dibandingkan 

aktiva tidak selalu menjadi tolak ukur meningkatnya diskresi manajemen untuk 

memanipulasi angka laba. Selain itu, tidak adanya hubungan signifikan negatif 

antara leverage dengan kualitas laba yang diproksikan dengan timeliness mungkin 

disebabkan karena adanya ketentuan yang mewajibkan agen untuk memberikan 

laporan keuangan tepat waktu kepada pihak eksternal walaupun informasi yang 

diberikan mungkin memberikan sinyal yang buruk tentang kualitas laba 

perusahaan. 

4.3. Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian ini, 4 indikator kebijakan dividen yakni status 

pembagian dividen, ukuran dividen, persistesi dividen tidak berpengaruh positif  

signifikan terhadap kualitas laba perusahaan konglomerat yang diproksikan 

dengan kualitas akrual (AAQ) dan timeliness. Sedangkan stock repurchase 

berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas akrual (AAQ) namun tidak 

berpengaruh signifikan terhadap timeliness. Hasil termuan tersebut memiliki 

implikasi bagi perusahaan khususnya pihak manajemen di mana keputusaan stock 
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repurchase justru dapat memberikan sinyal buruk tentang kualitas laba 

perusahaan. Sedangkan investor sebaiknya berhati-hati saat menemukan 

perusahaan yang melakukan stock repurchase karena bisa menjadi indikasi 

rendahnya kualitas laba yang dimiliki perusahaan tersebut.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara kebijakan dividen 

terhadap kualitas laba. Penelitian ini menggunakan total sampel sebanyak 31 

perusahaan yang termasuk dalam 10 Indonesia’s Biggest Conglomerates tahun 

2015-2016. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Status pembagian dividen tidak berpengaruh signifikan positif terhadap 

kualitas laba perusahaan konglomerat yang diproksikan dengan kualitas 

akrual (AAQ) dan timeliness.  

2. Ukuran dividen tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laba 

perusahaan konglomerat yang diproksikan dengan kualitas akrual (AAQ) 

dan timeliness.  

3. Kenaikan dividen tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas 

laba perusahaan konglomerat yang diproksikan dengan kualitas akrual 

(AAQ) dan timeliness.  

4. Persistensi dividen tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas 

laba perusahaan konglomerat yang diproksikan dengan kualitas akrual 

(AAQ)dantimelines.
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5. Stock Repurchase berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba 

perusahaan konglomerat yang diproksikan dengan kualitas akrual (AAQ).  

Sedangkan stock repurchase tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas laba perusahaan konglongmerat yang diproksikan dengan 

timeliness.  

5.2 Keterbatasan dan Saran 

Penelitian ini tidak terlepas dari adanya keterbatasan yang bisa dijadikan 

saran bagi penelitian empiris selanjutnya. Adapun keterbatasan dan saran yang 

dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini jumlah sampel penelitian hanya terbatas pada 10 

perusahaan konglomerat terbesar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) Tahun 2015-2016. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan 

seluruh perusahaan konglomerat yang terdaftar di BEI dengan periode 

penelitian yang lebih lama.  

2. Penelitian ini hanya menggunakan 2 proksi kualitas laba yaitu kualitas 

akrual (AAQ) dan timeliness. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

menambah penggunaan proksi kualitas laba lain seperti manajemen laba 

dan earning persistence. 

3. Pengukuran stock repurchase pada penelitian ini hanya terbatas pada 

apakah perusahaan melakukan stock repurchase atau tidak tanpa 

memperhatikan jumlah rupiah yang dikeluarkan perusahaan untuk 

membeli sahamnya kembali. Penelitian selanjutnya dapat mengukur stock 
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repurchase dengan mempertimbangkan harga untuk pembelian saham 

kembali.  

4. Dalam penelitian ini, observasi antara model dengan proksi AAQ dan 

model dengan proksi timeliness tidak sama walaupun jumlah pengamatan 

sama, sehingga memungkinkan hasil yang berbeda. Penelitian selanjutnya 

diharapkan dapat menggunakan observasi yang sama antara model proksi 

variabel dependen yang berbeda.  
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1: Daftar Sampel Perusahaan Variabel Dependen AAQ 

No Kode Perusahaan Nama Perusahaaan 

1 ADHI PT Adhi Karya Tbk 

2 WIKA PT Wijaya Karya Tbk 

3 WSKT PT Waskita Karya Tbk 

4 ANTM PT Aneka Tambang Tbk 

5 PTBA PT Bukit Asam Tbk 

6 SMBR PT Semen Baturaja Tbk 

7 SMGR  PT Semen Indonesia Tbk 

8 AALI PT Astra Agro Lestari Tbk 

9 ACST PT Acset Indonusa Tbk 

10 ASII PT Astra International Tbk 

11 AUTO PT Astra Otopart Tbk  

12 UNTR PT United Tractor Tbk 

13 INDF PT Indofood Sukses Makmur Tbk 

14 SIMP PT Salim Ivomas Pratama Tbk 

15 BSDE PT Bumi Serpong Damai Tbk 

16 DUTI  PT Duta Pertiwi Tbk 

17 FREN PT Smartfren Telecom Tbk 

18 GMTD PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk 

19 LPCK PT Lippo Cikarang Tbk 

20 LPKR PT Lippo Karawaci Tbk 

21 LPLI PT Star Pacific Tbk 

22 LPPF PT Matahari Department Store Tbk 

23 MLPT PT Multipolar Technology Tbk 

24 MPPA PT Matahari Putra Prima Tbk 

25 SILO PT Siloam International Hospitals Tbk 
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No Kode Perusahaan Nama Perusahaaan 

26 TBIG PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 

27 MPMX PT Mitra Pinasthika Tbk 

28 SRTG PT Saratoga Investama Sedaya Tbk 

29 BCAP PT MNC Kapital Indonesia Tbk 

30 KPIG PT MNC Land Tbk 

31 CTRA PT Ciputra Development Tbk 

 

Lampiran 2: Daftar Sampel Perusahaan Variabel Dependen Timeliness 

No Kode Perusahaan Nama Perusahaaan 

1 ADHI PT Adhi Karya Tbk 

2 WIKA PT Wijaya Karya Tbk 

3 WSKT PT Waskita Karya Tbk 

4 ANTM PT Aneka Tambang Tbk 

5 PTBA PT Bukit Asam Tbk 

6 SMGR  PT Semen Indonesia Tbk 

7 AALI PT Astra Agro Lestari Tbk 

8 ACST PT Acset Indonusa Tbk 

9 ASII PT Astra International Tbk 

10 AUTO PT Astra Otopart Tbk  

11 UNTR PT United Tractor Tbk 

12 BSDE PT Bumi Serpong Damai Tbk 

13 DMAS PT Puradelta Lestari Tbk 

14 DUTI  PT Duta Pertiwi Tbk 

15 FREN PT Smartfren Telecom Tbk 

16 SMAR  PT Smart Agrobusiness Tbk 

17 GMTD PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk 

18 LPCK PT Lippo Cikarang Tbk 

19 LPKR PT Lippo Karawaci Tbk 
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No Kode Perusahaan Nama Perusahaaan 

20 LPLI PT Star Pacific Tbk 

21 LPPF PT Matahari Department Store Tbk 

22 MPPA PT Matahari Putra Prima Tbk 

23 SILO PT Siloam International Hospitals Tbk 

24 TBIG PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 

25 MPMX PT Mitra Pinasthika Tbk 

26 SRTG PT Saratoga Investama Sedaya Tbk 

27 BCAP PT MNC Kapital Indonesia Tbk 

28 KPIG PT MNC Land Tbk 

29 MNCN PT Media Nusantara Citra Tbk 

30 BHIT PT MNC Investama Tbk 

31 CTRA PT Ciputra Development Tbk 

 

Lampiran 3: Hasil Uji Chow Variabel Dependen AAQ Model 1 

Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 1.342041 (30,24) 0.2318 

Cross-section Chi-square 61.063963 30 0.0007 
 

Lampiran 4: Hasil Uji Chow Variabel Dependen AAQ Model 2 

Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 1.488821 (30,24) 0.1603 

Cross-section Chi-square 65.173172 30 0.0002 
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Lampiran 5: Hasil Uji Chow Variabel Dependen Timeliness Model 1 

Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 2.267866 (30,24) 0.0215 

Cross-section Chi-square 83.335787 30 0.0000 
     

 

Lampiran 6: Hasil Uji Chow Variabel Dependen Timeliness model 2 

Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 2.130695 (30,24) 0.0305 

Cross-section Chi-square 80.499752 30 0.0000 
 

Lampiran 7: Hasil Uji Haussman Variabel Dependen AAQ Model 1 

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 7.045402 7 0.4242 

 

Lampiran 8: Hasil Uji Haussman Variabel Dependen AAQ Model 2 

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 7.871831 7 0.3440 
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Lampiran 9: Hasil Uji Haussman Variabel Dependen Timeliness Model 1 

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 29.280576 7 0.0001 

 

Lampiran 10: Hasil Uji Haussman Variabel Dependen Timeliness Model 2 

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 27.451075 7 0.0003 

 

Lampiran 11: Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel AAQ Model 1 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 0.796197     Prob. F(29,32) 0.7309 

Obs*R-squared 25.98601     Prob. Chi-Square(29) 0.6262 
Scaled explained SS 22.63876     Prob. Chi-Square(29) 0.7928 
 

Lampiran 12: Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel AAQ Model 2 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 0.919735     Prob. F(27,34) 0.5844 

Obs*R-squared 26.16967     Prob. Chi-Square(27) 0.5092 
Scaled explained SS 26.67462     Prob. Chi-Square(27) 0.4815 

     
 

Lampiran 13: Hasil Uji Heteroskedastisitas  Variabel Timeliness Model 1 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 0.411100     Prob. F(29,32) 0.9911 

Obs*R-squared 16.82892     Prob. Chi-Square(29) 0.9648 
Scaled explained SS 10.25975     Prob. Chi-Square(29) 0.9995 
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Lampiran 14: Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel Timeliness Model 2 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 0.450465     Prob. F(31,30) 0.9847 

Obs*R-squared 19.69305     Prob. Chi-Square(31) 0.9422 
Scaled explained SS 12.12744     Prob. Chi-Square(31) 0.9991 
 

Lampiran 15: Hasil Uji Autokorelasi  Variabel Dependen AAQ Model 1 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 0.311006     Prob. F(2,52) 0.7341 

Obs*R-squared 0.732863     Prob. Chi-Square(2) 0.6932 
     

 

Lampiran 16: Hasil Uji Autokorelasi  Variabel Dependen AAQ Model 2 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 2.701148     Prob. F(2,53) 0.0764 

Obs*R-squared 3.393052     Prob. Chi-Square(2) 0.1833 
 

Lampiran 17: Hasil Uji Autokorelasi  Variabel Dependen Timeliness Model 1 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 0.194965     Prob. F(2,52) 0.8235 

Obs*R-squared 0.461455     Prob. Chi-Square(2) 0.7940 
 

Lampiran 18: Hasil Uji Autokorelasi  Variabel Dependen Timeliness Model 2 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 0.156181     Prob. F(2,52) 0.8558 

Obs*R-squared 0.370208     Prob. Chi-Square(2) 0.8310 
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Lampiran 19: Hasil Regresi Variabel Dependen AAQ Model 1 

Dependent Variable: AAQ   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 07/10/18   Time: 10:51   
Sample: 2015 2016   
Periods included: 2   
Cross-sections included: 31   
Total panel (balanced) observations: 62  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.078278 0.015507 5.048022 0.0000 

DIV -0.010695 0.013762 -0.777160 0.4405 
DIV_S -0.008940 0.012034 -0.742899 0.4608 
DIV_C 0.029319 0.011347 2.583831 0.0125 
SREP 0.044900 0.016173 2.776179 0.0075 
AKB 0.000194 0.000788 0.246575 0.8062 
ROA 0.013533 0.058927 0.229652 0.8192 
LEV -0.057268 0.028176 -2.032529 0.0470 

     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.015193 0.1770 

Idiosyncratic random 0.032766 0.8230 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.254370     Mean dependent var 0.046670 

Adjusted R-squared 0.157714     S.D. dependent var 0.035717 
S.E. of regression 0.032780     Sum squared resid 0.058025 
F-statistic 2.631705     Durbin-Watson stat 2.155942 
Prob(F-statistic) 0.020491    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.285236     Mean dependent var 0.055809 

Sum squared resid 0.069094     Durbin-Watson stat 1.810554 
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Lampiran 20: Hasil Regresi Variabel Dependen AAQ Model 2 

Dependent Variable: AAQ   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 07/10/18   Time: 11:53   
Sample: 2015 2016   
Periods included: 2   
Cross-sections included: 31   
Total panel (balanced) observations: 62  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.079214 0.015360 5.157269 0.0000 

DIV_S -0.003677 0.012978 -0.283306 0.7780 
DIV_C 0.026548 0.010949 2.424809 0.0187 
PDIV -0.017107 0.013907 -1.230113 0.2240 
SREP 0.039472 0.016991 2.323189 0.0240 
AKB 6.61E-05 0.000801 0.082534 0.9345 
ROA 0.015407 0.058836 0.261857 0.7944 
LEV -0.051148 0.028852 -1.772731 0.0819 

     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.017020 0.2255 

Idiosyncratic random 0.031543 0.7745 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.258226     Mean dependent var 0.044367 

Adjusted R-squared 0.162071     S.D. dependent var 0.034736 
S.E. of regression 0.031797     Sum squared resid 0.054595 
F-statistic 2.685500     Durbin-Watson stat 2.181551 
Prob(F-statistic) 0.018398    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.291495     Mean dependent var 0.055809 

Sum squared resid 0.068489     Durbin-Watson stat 1.739015 
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Lampiran 21: Hasil Regresi Variabel Dependen Timeliness Model 1 

Dependent Variable: TL   
Method: Panel Least Squares   
Date: 07/10/18   Time: 12:20   
Sample: 2015 2016   
Periods included: 2   
Cross-sections included: 31   
Total panel (balanced) observations: 62  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 66.12361 20.69097 3.195771 0.0039 

DIV -6.903378 8.356967 -0.826063 0.4169 
DIV_S 7.592402 8.206605 0.925157 0.3641 
DIV_C 12.47508 5.394819 2.312419 0.0296 
SREP -17.20950 14.95961 -1.150398 0.2613 
AKB 1.334243 0.646144 2.064933 0.0499 
ROA 25.20607 60.09698 0.419423 0.6786 
LEV -194.1936 43.94012 -4.419507 0.0002 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.776618     Mean dependent var -22.56452 

Adjusted R-squared 0.432237     S.D. dependent var 13.99956 
S.E. of regression 10.54868     Akaike info criterion 7.826604 
Sum squared resid 2670.590     Schwarz criterion 9.130331 
Log likelihood -204.6247     Hannan-Quinn criter. 8.338480 
F-statistic 2.255111     Durbin-Watson stat 3.875000 
Prob(F-statistic) 0.019522    
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Lampiran 22: Hasil Regresi Variabel Dependen Timeliness Model 2 

Dependent Variable: TL   
Method: Panel Least Squares   
Date: 07/10/18   Time: 13:04   
Sample: 2015 2016   
Periods included: 2   
Cross-sections included: 31   
Total panel (balanced) observations: 62  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 66.53297 21.03254 3.163335 0.0042 

DIV_S 5.882794 9.267941 0.634747 0.5316 
DIV_C 10.19360 4.697716 2.169906 0.0401 
PDIV -2.245874 10.01787 -0.224187 0.8245 
SREP -16.99585 15.15474 -1.121488 0.2732 
AKB 1.216824 0.642458 1.894014 0.0703 
ROA 16.95828 68.79223 0.246514 0.8074 
LEV -198.3853 45.03123 -4.405504 0.0002 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.770746     Mean dependent var -22.56452 

Adjusted R-squared 0.417314     S.D. dependent var 13.99956 
S.E. of regression 10.68640     Akaike info criterion 7.852548 
Sum squared resid 2740.782     Schwarz criterion 9.156275 
Log likelihood -205.4290     Hannan-Quinn criter. 8.364424 
F-statistic 2.180745     Durbin-Watson stat 3.875000 
Prob(F-statistic) 0.023760    
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