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ABSTRAK 

ANISA RIZKI. Hubungan Antara Solvabilitas dan Investment Opportunity Set 

Dengan Kebijakan Dividen Perusahaan Sektor Non Keuangan Yang Terdaftar di 

BEI Tahun 2012.   Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2014. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan yang disebabkan oleh solvabilitas 

dan investment opportunity set dengan kebijakan dividen pada perusahaan yang 

terdaftar di BEI tahun 2012. Hubungan antara solvabilitas dengan kebijakan dividen 

adalah negatif signifikan. Hubungan antara investment opportunity set dengan 

kebijakan dividen adalah negatif signifikan. Secara silmutan, hubungan yang terjadi 

antara solvabilitas dan investment opportunity set dengan kebijakan dividen adalah 

positif berhubungan signifikan. Data penelitian diperoleh dari Indonesian Capital 

Market Directory (ICMD) tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode random 

sampling (sampel acak), sampel yang digunakan adalah 48 perusahaan sektor non 

keuangan di BEI. Hasil uji normalitas yang dihitung dengan SPSS menunjukkan 

bahwa seluruh variable di atas 0,05, maka dapat dikatakan berdistribusi normal. Pada 

uji secara parsial, signifikansi         DER sebesar -2,675 dan         MBVA 

sebesar -2,645 dengan        sebesar 2,014 sehingga dinyatakan berhubungan 

signifikan.  

 

 

 

Kata kunci: Solvabilitas, Investment Opportunity Set, Kebijakan Dividen 
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ABSTRACT 

ANISA RIZKI. Relationship Between Solvency and Investment Opportunity Set 

With Dividend Policy of Non Financial Sector Companies Listed on the Stock 

Exchange in 2012. Faculty of Economics. State University of Jakarta, 2014.  

 

This study aims to examine the relationship caused by solvency and investment 

opportunity set with the dividend policy of the companies listed on the Stock 

Exchange in 2012. Relationship between the solvency of the dividend policy is 

significantly negative. The relationship between the investment opportunity set with 

the dividend policy is significantly negative. In silmutan, the relationship between 

solvency and investment opportunity set with the dividend policy is significantly 

positively correlated. Data were obtained from the Indonesian Capital Market 

Directory (ICMD) in 2013. Study using random sampling method (random sample), 

the sample used is 48 non-financial corporate sector in IDX. Normality test results 

were calculated with SPSS shows that all the variables above 0.05, it can be said to 

be normally distributed. In partial test, significance t_hitung DER of -2.675 and -

2.645 for t_hitung MBVA with T_tabel of 2.014 so expressed significantly related.  
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