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ABSTRAK 

 

GATIK WAHYUNINGSIH. Pengaruh Kesempatan Investasi dan Ukuran 

Perusahaan Terhadap Kebijakan Deviden Pada Perusahaan yang Termasuk Dalam 

Daftar Kompas 100. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2016 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kesempatan 

investasi dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan deviden pada perusahaan 

yang termasuk dalam daftar Kompas 100 tahun 2012-2014. Sampel dalam 

penelitian ini peroleh dengan metode probability sampling.  Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan, diperoleh 32 perusahaan.  Jenis data yang digunakan adalah 

jenis data sekunder dari tahun 2012-2014.  Pengujian hipotesis dilakukan dengan 

menggunakan alaisis regresi liniear berganda, tetapi sebelum dilakukan pengujian 

hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Hasil uji T menunjukkan 

bahwa MKTBEQ memiliki nilai kofisien regresi sebesar 4,769 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,018.  Sehingga MKTBEQ berpengaruh terhadap kebijakan 

deviden (DPR).  Ln Asset memiliki nilai regresi sebesar 6,669 dan nilai 

signifikansi sebesar 0.047, sehingga ukuran perusahaan (Ln Asset) berpengaruh 

terhadap kebijakan deviden (DPR).  Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel 

kesempatan investasi dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh 

terhadap kebijakan deviden karena memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 

yaitu sebesar 0,022.  Hasil uji R Square menunjukkan bahwa kemampuan 

prediktif dari kedua variabel independen (kesempatan investasi dan ukuran 

perusahaan) adalah 23,2%, dan sisanya sebesar 76,8% dipengaruhi oleh variabel 

lain di luar model. 

Kata Kunci : Kesempatan Investasi (IOS), Ukuran Perusahaan (Firm Size), 

Kebijakan Deviden (Devidend Payout Ratio) 
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ABSTRACT 

Gatik Wahyuningsih. Effect of investment opportunities and the firm size on  

Dividend Policy a study on companies listed in Kompas 100. Faculty of 

Economics. State University of Jakarta. 2016 

The purpose of this study aims to determining empirical evidence about the  effect 

of investment opportunities and the firm size to dividend policy on companies 

listed in Kompas 100. Samples was collected by simple random  sampling method. 

Total 32 companies were taken as study’s sample.  Analysis method of this 

research used multiple regession. T test results showed that the regression 

coefficient MKTBEQ has a value of 4,769 and Value significance of 0.018. 

MKTBEQ so influential Against dividend policy (DPR). Ln Asset has a regression 

value of 6669 and amounted to 0.047 significance value, so the size of the 

Company (ln Assets) Against affect dividend policy (DPR). The F test results 

showed that the variable investment opportunities and the size of the Company 

operate simultaneously affect dividend policy again because have significance 

values less than 0.05 is equal to 0.022. The determination coefficient result show 

that the predictive capability of the two variables (Investment opportunities and 

the size of the company) is 23.2%, and the remaining 76.8% is influenced by the 

other variables. 

Keywords: Investment Opportunity (IOS), Firm Size, Dividend Policy (Dividend 

Payout Ratio) 
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