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ABSTRAK 

 

Reza Zia Ul Rahman, 2014: Pengaruh Laba Bersih, Likuiditas, dan Investment 
Opportunity Set (IOS) Terhadap Kebijakan Dividen Pada Perusahaan 
Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2010-2012. 

Pembimbing: (I) Yunika Murdayanti, SE, M.Si, M.Ak; (II) Ratna Anggraini, SE, 
Akt, M.Si 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh laba bersih, likuiditas, 
dan investment opportunity set (IOS) terhadap kebijakan dividen pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012. Yang diuji 
dalam penelitian ini adalah laba bersih, likuiditas dan investment opportunity set 
(IOS) sebagai variabel independen, dan kebijakan dividen sebagai variabel 
dependen. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu laporan keuangan 
perusahaan yang telah diaudit. Sampel dipilih dengan metode purposive sampling 
dan didapatkan jumlah sampel sebanyak 13 perusahaan yang telah memenuhi 
kriteria yang ditetapkan peneliti. Penelitian ini menggunakan metode analisis 
regresi linier berganda untuk menguji hipotesis pada tingkat signifikansi sebesar 
5%. 

Penelitian ini membuktikan bahwa laba bersih dan likuiditas tidak 
berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Sedangkan investment opportunity set 
(IOS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Laba bersih, 
likuiditas dan investmen opportunity set (IOS) secara bersama-sama atau simultan 
berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Variabel independen yang digunakan 
dalam penelitian ini yakni Laba bersih, likuiditas dan investmen opportunity set 
(IOS) mampu menjelaskan variabel dependen yaitu kebijakan dividen sebesar 
71,1%. 

 

Kata kunci: laba bersih, likuiditas, investment opportunity set (IOS), kebijakan 
dividen 
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ABSTRACT 

 

Reza Zia Ul Rahman, 2014: The Influence of Net Income, Liquidity,and 
Investment Opportunity Set (IOS) Towards Dividend Policy on Manufacturing 
Industry in Indonesia Stock Exchange 2010-2012 

Advisors: I) Yunika Murdayanti, SE, M.Si, M.Ak; (II) Ratna Anggraini, SE, Akt., 
M.Si. 

This research aims at examining the influence of net income, liquidity, 
and investment opportunity set (IOS) toward dividen policy on manufacture 
industry in Indonesia Stock Exchange in 2010-2012. in this research net income, 
liquidity, and investment opportunity set (IOS) as the independent variables and 
dividend policy as dependent variable. This research uses secondary data which 
is the audited financial report of the company. The sample used is based on 
purposive sampling which are 13 companies qualified in this research. This 
research conducts multiple linear regression analyses method to examine the 
hypothesis in the level of significance 5%  

This research proves that the net income and liquidity has no effect on 
dividend policy., whereas investment opportunity set (IOS) have positive and 
significant influence towards dividend policy. net income, liquidity, and 
investment opportunity set (IOS) altogether or simultaneously has influence 
towards dividend policy. The independent variables used such as growth net 
income, liquidity, and investment opportunity set (IOS) are able to explain the 
dependet variable which is dividend policy 71.1% 

 

Key words: net income, liquidity, investment opportunity set (IOS), dividend 
policy 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang 

Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan 

skripsi dengan judul “Pengaruh Laba Bersih, Likuiditas, dan Investment 

Opportunity Set (IOS) Terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012” tepat pada waktunya. 

Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Laba Bersih, 

Likuiditas, dan Investment Opportunity Set (IOS) Terhadap Kebijakan. 

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang turut membantu 

dan mendukung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena 

itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, kemudahan 

serta pertolongan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. 

2. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan dukungan moril maupun 

materil, perhatian serta do’a yang engkau panjatkan setiap waktu. Skripsi 

ini adalah kado indah yang akan kuberikan untuk ayah dan ibu atas semua 

pengorbanan yang telah diberikan kepada peneliti. 
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3. Kakak tercinta, Aulia Khamas Heikhmakhtiar,S.Kom. yang telah 

memberikan dukungan baik spirit maupun do’a kepada peneliti. 

4. Adik tercinta Harkan Fazlur Ramadhan dan Hanif Ainul Akhtar yang telah 

memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

5. Drs. Dedi Purwana E.S., M.Bus selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. 

6. Indra Pahala, SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. 

7. Nuramalia Hasanah, SE., M.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

8. Yunika Murdayanti, SE., M.Si, M.Ak selaku Dosen Pembimbing I, yang 

selalu memberikan do’a, ilmu, arahan dan bimbingan serta kesabaran 

dalam membimbing peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi 

ini. 

9. Ratna Anggraini, SE., Akt., M.Si selaku Dosen Pembimbing II, yang 

selalu memberikan do’a, ilmu, arahan dan bimbingan serta kesabaran 

dalam membimbing peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi 

ini. 

10. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, yang telah 

memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada peneliti selama perkuliahan. 

11. Christina Oktavia Stefani, selaku orang terdekat yang selalu 

mendengarkan keluh kesah, berbagi cerita, memberikan perhatian, 
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dukungan, semangat, dan do’a kepada peneliti untuk selalu termotivasi 

dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk semuanya sayang… 

12. Muhammad Reski Yudha dan Khairul Ikhwan Dalimunte, selaku teman 

baik yang berbagi cerita, keluh kesah dan memberikan dukungan, doa, 

perhatian, serta semangat kepada peneliti.  

13. Keluarga besar S1 Akuntansi Non Reguler 2010 dan Akuntansi Reguler 

2010 yang saling memberikan informasi dan semangat satu sama lain 

dalam proses penyusunan hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan 

baik. 

14. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang secara 

langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam proses 

penyusunan hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

Penulis menyadari, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena 

itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi 

ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat kepada para pembaca dan berguna pada 

penelitian berikutnya. 

 

 

Jakarta,   Juni 2014 

 

 

Peneliti 




